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ВъВедение

Тази публикация предоставя хранилище по основни теми и съпътстващи-
те ги методи и техники на обучение, които да подпомогнат културната и 
гражданската ориентация на лица, търсещи убежище или получили меж-
дународна закрила в България. Тя е предназначена за професионалисти от 
неправителствения и гражданския сектор, както и от публичните институ-
ции с мандат да предоставят услуги за лица, търсещи убежище и получили 
международна закрила.

Публикацията е структурирана в две части. Част първа предоставя синтези-
рана информация по теми, свързани с културната и гражданска ориентация 
на лица, търсещи убежище и получили международна закрила, а именно:

• Обща културна ориентация (население на страната; национални и рели-
гиозни празници; социални норми; грижа и профилактика на здравето; 
разбиране на структурите на страната и на град София; живот на вън-
шен адрес; ежедневие и свободно време).

• Гражданска ориентация (държавно устройство и форма на управление; 
политически контекст в страната; основни граждански права и задъл-
жения).

• Равенство между половете (кратка история на движението за равенство 
между половете; актуални данни за (не)равенството между половете в 
световен и национален мащаб в сфери като обществен живот, профе-
сионална реализация и семейство).

• Ориентация на пазара на труда (базисна информация за структурата на 
пазара на труда в България; насоки за подготовка на професионална 
биография (CV) и мотивационно писмо; интервю за работа; наемане на 
работа и основни трудови права).

Съдържащата се в първата част на публикацията информация е съставена 
на базата на компилация от данни от първични и вторични източници, които 
са надлежно посочени след всяка тематична секция в рубрика „Ресурси”. 
Ползваните първични източници касаят закони, разпоредби и правилници, 
а вторичните касаят доклади и анализи, статистически данни и информа-
ция, налична на уеб страници на заинтересовани страни, например КНСБ 
във връзка с темата „Наемане на работа и основни трудови права”, или 
агенции за недвижими имоти във връзка с темата „Живот на външен ад-
рес” или официални страници на музеи и исторически забележителности 
във връзка с темата „Ежедневие и свободно време”. Рубриката „Ресурси” 
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налична след всеки тематичен корпус на Част първа сочи и допълнителни 
източници, които могат да подпомогнат обучителите в подготовката им по 
съответната тема.

Част втора предлага насоки, които ще помогнат на обучителите да тран-
сформират представения в Част първа тематичен материал в обучителни 
сесии за лица, търсещи убежище и получили международна закрила. 
Представени са основни принципи и подходи в работата с групи, как-
то и конкретни методи и техники на групово обучение. В допълнение е 
предложена цялостна учебна програма, структурирана в общо 25 обучи-
телни сесии, включваща насоки за целите и времетраенето на отделните 
компоненти на обучението, както и за методите, техниките и помощните 
материали, подходящи за преподаваната тема.

Публикацията е придружена от електронен пакет от снимки, фигури, гра-
фики и таблици, намиращи се на адрес https://csd.bg/module_visuals.zip, 
които могат да бъдат използвани от обучителите като нагледни материали 
в обучителните сесии. Нашата препоръка е всеки обучител да консултира 
предложените електронни материали, които биха подпомогнали визуализа-
цията в час на дискутираните в Част първа теми.

Настоящата публикация е концептуализирана като обучителен модул, разра-
ботен на базата на проучване на информационните нужди на лица, търсещи 
убежище и такива, получили международна закрила в България, което бе 
проведено от екип на Центъра за изследване на демокрацията в периода 
април – юни 2018 г. Заедно с това бе проучен опитът в предоставянето на 
ориентация и обучения на граждани на трети страни и бежанци в Италия и 
в Испания. За тази цел във всяка от двете държави бе проведено работно 
посещение за запознаване с местната институционална структура за прием 
и интеграция на бежанци с фокус върху предоставянето на обучения за 
жени. В допълнение бяха консултирани обучителни модули, ръководства и 
материали, разработени във всяка от двете страни и ползвани от различни 
държавни, местни и граждански институции и организации там. За уточнява-
не тематичните параметри на модула за България и подхода в представянето 
им, бяха проведени две фокус групи с жени, търсещи убежище и такива, 
получили международна закрила. Впоследствие първи вариант на Модула 
за България бе представен на работна среща и поставен на обсъждане с 
представители на правителствени, местни и неправителствени организации, 
работещи в сферата на предоставяне на услуги на бежанци: Български Чер-
вен Кръст; Каритас София; Съвет на жените бежанки в България; Център за 
правна помощ – Глас в България; Фондация достъп до права; Агенция по 
заетостта; Конфедерация на независимите синдикати, Столична община.
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Предложеният Модул бе пилотиран и тестван в осеммесечен период на 
обучения на лица, търсещи убежище и получили международна закрила, 
проведени от Си Ви Ес – България. В периода юли 2018 г. – февруари 
2019 г. предварително обучени фасилитатори проведоха общо 50 обучи-
телни сесии. За да могат да бъдат наблюдавани и отчетени спецификите 
на средата, в която Модулът ще бъде ползван в бъдеще, сесиите бяха 
проведени в различен контекст: както в трите отдела на регистрационно-
приемателния център на ДАБ на територията на гр. София (ПМЗ Овча 
купел, Военна рампа и Враждебна), така и в интеграционните центрове 
на Българския червен кръст и Каритас София в сътрудничество с техни 
обучители, а също и в независими пространства на градската среда. Обу-
чителите на Си Ви Ес – България работиха самостоятелно или в екип, като 
в тяхната работа се включиха и опитни преводачи.

Като бенефициенти на пилотирането на Модула се включиха жени и мъже, 
граждани на трети страни, в процедура за получаване на международна 
закрила или с хуманитарен или бежански статут. Държавите на произ-
ход на бенефициентите бяха Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Алжир, 
Иран.

Паралелно с обученията бе проведен мониторинг с цел проверка на доб-
рите и слаби страни на предложения Модул. Резултатите от проведения 
мониторинг, както и дискусия относно работата на обучителите, проведена 
през декември 2018 г., станаха база за допълнително адаптиране и фина-
лизиране на Модула.

При все че Модулът цели да адресира приоритетно специфичните за жени-
те нужди от културна и гражданска ориентация, нашата препоръка е той 
да се ползва за обучителна работа и с мъже. Тази препоръка се базира 
на разбирането, че за постигане на добри резултати този тип обучение би 
следвало да се насочи към общността като цяло, както и на убеждението, 
че теми като равенство на половете, социални норми и граждански права 
биха получили разбиране, ако по тях се работи, както с жените, така и с 
мъжете от дадена общност. Не на последно място, в групата на лицата, 
търсещи убежище и получили международна закрила в страната домини-
ращ остава делът на мъжете спрямо този на жените.

Проучванията на Центъра за изследване на демокрацията сочат, че за 
лицата, търсещи убежище и тези, получили международна закрила в Бъл-
гария, и в частност за жените между тях, най-важно е, че те се намират 
в страна, в която има мир. Често те трудно говорят за нуждите си от-
въд ежедневните потребности. Вярваме, че настоящият Модул предлага 
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контекст, в рамките на който професионалистите биха могли да създадат 
пространство на взаимодействие, което да окуражи жените да говорят за 
разбирането, знанията, уменията и нагласите, от които имат нужда, за да 
изградят новия си дом в България.

ресурси

Mancheva, M., Slavyanka Ivanova. Mapping the Training Needs of 
Beneficiaries of International Protection and the Existing Mechanisms for 
Training Provision in Five EU Member States: Scoping Study Bulgaria, 
Sofia: CSD, 2017, https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/
files/2017_07/Scoping_Study_Bulgaria__4_.pdf

Манчева, М. Мониторинг на обучения за културна и гражданска ори-
ентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила. 
Основни резултати и препоръки. ЦИД: 2019 (непубликуван доклад).



глаВа I. инФормационен блоК: 
осноВни теми

1. Oбща ориентация

1.1. население на страната

преброявания на населението

Националният статистически институт (НСИ) 
извършва преброяване на населението на 
всеки 10 години, като последното е прове-
дено през 2011 г. Преброяването стъпва на 
принципа на самоопределянето на граж-
даните на България по отношение на ет-
ническа, езикова и верска принадлежност. 
Има разлика между гражданство, статут 
(на временно пребиваване, на постоянно 
пребиваване, бежански статут и статут на 

хуманитарна закрила) и етнос (произход и принадлежност към етническа 
група). Български граждани могат да бъдат хора с различен етнос, раз-
личен майчин език и различна религия, а чуждестранни граждани могат 
да пребивават в страната с различен статут. Според Закона за българското 
гражданство, чуждестранните граждани могат при определени условия да 
придобият българско гражданство.

населението на българия

По данни на НСИ1, към 31 декември 2017 г. населението на България е 
7 050 034 души, което представлява 1,4% от населението на ЕС. В срав-
нение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или 
с 0,7%. Мъжете са 3 422 409 (48,5%), а жените – 3 627 625 (51,5%), или 
на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. Броят на мъжете преобладава във 
възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличава бро-
ят и относителният дял на жените от общото население на страната.

1 НСИ. Население и демографски процеси през 2016 година. 2016, http://www.nsi.bg/sites/
default/files/files/pressreleases/Population2016_722R06L.pdf.
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местоживеене

Към 31 декември 2017 г. в градовете живеят 5 181 755 души, или 73,5%, 
а в селата – 1 868 279 души, или 26,5% от населението на страната. През 
2016 г. 30 586 души са променили своя настоящ адрес от страната в 
чужбина, като 50,5% от тях са мъже. Всеки втори емигрант (53,1%) е на 
възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 14,6%, 
а тези на 60 и повече навършени години – 6,9% от всички емигранти. 
Най-предпочитани от българите емигранти дестинации са Германия (22%), 
Обединеното кралство (16,3%) и Испания (12,2%).

През 2017 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 
27,1 години, а броят на извънбрачните раждания е 59% от всички ражда-
ния. Последната тенденция бележи значително увеличение в последните  
25 години (през 1992 г. делът на извънбрачните раждания е 18,5%). Тя се 
дължи на това, че все повече двойки в България живеят в съжителство 
без брак.

По-долу е представена кратка справка за структурата на населението по 
етнически и религиозен признак и майчин език. Данните са от последното 
преброяване на населението на страната през 2011 г.2

етническа структура

• Българската етническа група обхваща 5 664 624, или 84,8% от лицата, 
доброволно декларирали етническото си самоопределение.

• Турската етническа група е втората по численост – 588 318 лица. Те 
представляват 8,8% от населението.

• Ромският етнос традиционно е третият по численост и наброява 
325 343 души, според самоопределянето на лицата, с относителен дял 
от 4,9%.

• Населението с българско етническо самоопределение е значително по-
урбанизирано в сравнение с другите две основни етнически групи. В 
градовете живее 77,5% от българския етнос, 37,7% от турския и 55,4% 
от ромския.

• Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са кон-
центрирани териториално в няколко области – Кърджали, Разград, Тър-
говище, Шумен, Силистра, Добрич, Русе, Бургас, в които живее 63,7% 
от населението от тази етническа група.

2 НСИ. Преброяване 2011: Окончателни данни. 2011, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/
pressreleases/Census2011final.pdf.
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• Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално 
във всички области. Най-голям е делът на ромския етнос в областите 
Монтана – 12,7%, и Сливен – 11,8%, следвани от Добрич – 8,8%, Ям-
бол – 8,5%, при общо за страната – 4,9%.

• Лицата, които не се самоопределят, са 53 391 – 0,8%. Сред тях делът 
на най-младите до 19 години е 51,7% от всички, които не се само-
определят.

майчин език

• Българският е майчин език за 5 659 024 души, или 85,2% от населе-
нието.

• Турският е майчин език за 605 802 души, или 9,1% от лицата, отгово-
рили на този въпрос.

• Ромският е майчин език за 281 217 души, или 4,2%.

Вероизповедание

• Лицата, самоопределили се като принадлежащи към източноправослав-
ното християнство, са 4 374 135 души, или 76% от лицата, отговорили 
на въпроса.

• Католическото вероизповедание са посочили 48 945 души, 0,8% от от-
говорилите.

• Протестантско – 64 476 души, 1,1% от отговорилите.
• Принадлежност към исляма са посочили 577 139 души, или 10%. От 

тях мюсюлманско сунитско е вероизповеданието на 546 004 души, мю-
сюлманско шиитско – на 27 407 души, и 3 727 души са записали само 
мюсюлманско вероизповедание.

• 409 898 (7,1%) не се самоопределят.
• Вероизповеданието е въпросът, на който най-много лица не са отго-

ворили – 21,8%, като отново най-висок е делът на младите възрастови 
групи и на неотговорилите в областите София (столица), Пловдив и 
Варна.

граждани на трети страни (извън ес)

Броят на гражданите на трети страни и основните им страни на произход 
е разнообразен и се разпределя както следва:
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Редовно пребиваващи в страната граждани на трети страни3:

• Между 2014 и 2016 г. броят граждани на трети страни в България се 
увеличава с близо 45%, от 40 614 на 58 807 души, но все пак съставля-
ва по-малко от един процент (0,82%) от населението на страната.

• Основните страни на произход на гражданите на трети страни, преби-
ваващи в България към 2016 г., включват Русия (19 653 лица), Турция 
(9 074 лица или 25%) и Украйна (4 339 лица или 21%). Заради дела 
на търсещите международна закрила към 1 януари 2016 г. сирийските 
граждани представляват втората най-голяма група граждани на трети 
страни (11 008 лица).

Лица, търсещи закрила4:

• От януари 1993 г. до 31 януари 2019 г. 85 684 лица са потърсили закри-
ла. На 13 503 лица е предоставен статут на бежанец, а 11 704 лица са 
получили хуманитарен статут. Същевременно 14 204 лица са получили 
отказ. Общо 45 020 производства са били прекратени.

• Най-много молби за закрила са получени през периода 2013 – 2016 г. 
(58 034 молби). Най-много лица са получили статут на бежанец и хума-
нитарен статут през 2014 г. и 2015 г. (9 870 лица са получили бежански 
статут и 2 727 лица са получили хуманитарен статут). След това броят на 
одобрените молби спада рязко в следващите години – най-вече поради 
прекратено производство. Най-много откази са получени през 2017 г.

• За целия период от януари 1993 г. до 31 януари 2019 г., най-мно-
го молби са подадени от граждани на Афганистан (26 570), Сирия 
(21 639), Ирак (20 081) и Пакистан (3 193), а от лица без граждан-
ство – 2 140 молби.

• Данни за периода 2014 – 2016 г. сочат, че делът на жените варира 
между 17 и 19%. Най-малък е делът на жените от Пакистан: между 
0 и 3%, и на тези от Афганистан, който достига 8,66% през 2016 г. 
Относително по-висок е делът на жените сред иракчаните и сирий-
ците, търсещи закрила: достига съответно 40,37% при иракчаните и 
47,16% при сирийците.

3 Mancheva, M., Slavyanka Ivanova. Mapping the Training Needs of Beneficiaries of International 
Protection and the Existing Mechanisms for Training Provision in Five EU Member States: Scoping 
Study Bulgaria, Sofia: CSD, 2017, стр. 3, https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/
files/2017_07/Scoping_Study_Bulgaria__4_.pdf

4 ДАБ. Актуална информация и справки, http://aref.government.bg/index.php/bg/aktualna-informacia-
i-spravki.



Глава I. Информационен блок: основни теми 19

ресурси

Eurostat. Статистически данни за миграцията и мигрантите, http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_
migrant_population_statistics/bg.

Mancheva, M., Slavyanka Ivanova. Mapping the Training Needs of 
Beneficiaries of International Protection and the Existing Mechanisms for 
Training Provision in Five EU Member States: Scoping Study Bulgaria, 
Sofia: CSD, 2017, https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/
files/2017_07/Scoping_Study_Bulgaria__4_.pdf

Международна организация по миграция – статистика, http://www.iom.
bg/content/статистика.

НСИ. – Демографска и социална статистика.

НСИ. Население и демографски процеси през 2016 година. 2016, 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2016_
722R06L.pdf

НСИ. Преброяване 2011: Окончателни данни. 2011, http://www.nsi.bg/
sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf.

НСИ. Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г., http://
www.nsi.bg/bg/content/2949/публикация/преброяване-на-населението-
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1.2. национални, религиозни и лични празници

официални празници

Официалните празници в България включват наци-
оналните и най-големите религиозни празници. Те 
са общи за всички български граждани и могат да 
бъдат празнувани и от пребиваващите в страната 
чужденци, включително тези получили международ-
на закрила.

Повечето национални празници са свързани с важни исторически събития. 
На тези празници се издига българското знаме, отслужва се тържествен 
молебен, провежда се тържествена заря, а понякога и военен парад. Офи-
циалните празници са неработни дни за цялата страна.

Ден на Освобождението на България, 3-ти март

3 март е свързан с подписването на предварителния мирен договор от 
Сан Стефано през 1878 г. между воюващите до момента армии на Осман-
ската и на Руската империи. Договорът слага край на войната между тях 
и постановява началото на създаването на независимата Трета българска 
държава, която според договора е обособена като автономно, трибутарно 
княжество5. 3-ти март е национален празник на Републиката. На този ден 
поднасяме цветя пред паметниците на падналите за освобождение от ос-
манска власт.

Ден на Съединението, 6-ти септември

6 септември касае съединението на Княжество България и Източна Ру-
мелия през 1885 г. Освен традиционните жестове на почит и възстановки 
на историческото събитие, в Пловдив се провежда ежегоден полумаратон 
(22 километра). Така, стотици мъже и жени пресъздават похода на 400 жи-
тели на града, които на 5 септември поемат към Пловдив, за да участват 
в Съединението на България.

5 Трибутарното княжество е зависимо княжество, поставено в подчинено положение спрямо 
друга държава-суверен в международноправен аспект. Подчиненото положение се изразява 
в задължението за плащане на ежегоден васален данък – трибут. (Туртуриков, Г. Кратък 
терминологичен речник по история. Стара Загора, 2003.)
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Ден на Независимостта на България, 22-ри септември

22 септември е свързан с отхвърлянето от страна на България на финансо-
вата и политическата зависимост от Османската империя и провъзгласява-
нето на нейната Независимост. Празникът се отбелязва с парад и местни 
тържества във всеки областен град и на други места. По традиция праз-
ничната програма на 22 септември започва със Света литургия от 8.00 часа 
в църквата „Св. 40 мъченици” в гр. Велико Търново, където цар Ферди-
нанд прочита Манифеста за провъзгласяването на Независимостта. Следва 
празнично литийно шествие, което тръгва от Царевец по главната улица на 
града и пренася цветен гирлянд до паметника „Майка България”.

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 24-ти май

Това е ден, в който честваме делото на светите братя Кирил и Методий 
и техните ученици и създадената от тях славянска азбука. Той се чества 
най-вече в училищата от учениците и учителите като ден на българската 
просвета и култура.

Ден на труда и международната работническа солидарност, 1-ви май

На този ден през 1886 г. близо 300 000 работници в САЩ излизат на про-
тест с искане за 8-часов работен ден. Впоследствие датата се превръща в 
интернационален ден за работническа солидарност. Днес милиони демон-
стриращи по цял свят излизат на улици и площади, за да защитят правото 
си на достоен труд и живот.

Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия, 6-ти май

Това е ден, посветен на свети Георги и на храбростта и на българската 
армия, на която той е покровител. Денят се отбелязва с празнична заря и 
поклонение на паметници, както и с парад на българската армия.

Ден на народните будители, 1 ноември

Този ден е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците 
за национално освобождение на България. Денят е неприсъствен за всички 
учебни заведения в страната и е празник на служителите от сферата на 
просветата.



22 Културна и гражданска ориентация...

Християнски религиозни празници

Голяма част от религиозните празници също са официални празници. 
Най-значими са Рождество Христово, или още Коледа (25 декември, Раж-
дането на Христос) и Възкресение Христово или Великден (отбелязващ 
дните на разпъването на Христос на кръста и най-вече Възкресението 
му). По-долу са описани значението и традициите, свързани с почитането 
и празнуването на някои от основните християнски религиозни празници, 
както и на тези от тях отнасящи се до личната сфера (раждане, кръща-
ване, смърт).

Рождество Христово и Бъдни вечер

Рождество Христово (25-ти декември) е един от най-светлите и чакани 
християнски празници. В България той се предхожда от Бъдни вечер, 
24 декември. И двата дни – Бъдни вечер и Коледа са повод за събиране 
на семействата и насочват вниманието към това хората да бъдат добри 
към другите.

Бъдни вечер е един от най-важните семейни празници. Посветен е на 
дома, огнището и семейството. Характерен е с тържествена трапеза. В 
различните краища на страната народът нарича 24 декември Малка Ко-
леда, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка. На трапезата присъстват само 
постни ястия, нечетни на брой (7 или 9). Най-често това са варен фа-
сул, пълнени с ориз или с боб чушки, лозови или зелеви сарми, варено 
жито, тиквеник, ошав, чесън, мед, орехи, жито, плодове, баница, зелник 
и обреден хляб (наричан още боговица, богова пита, богов кравай, 
благословник). 24 декември е наречен Бъдни вечер, защото молитвено 
се пожелава всичко най-добро за в бъднини на семейство, роднини и 
близки хора.

Рождество Христово се нарича още Божич или Голяма Коледа. На този 
ден, имен ден празнуват всички, които се казват Христо, Христина, Хри-
симира, Христомир или Христофор. Това е и денят, който бележи края на 
40-дневни пости. На Коледа много семейства отиват на църква и палят 
свещи, а след тържествената служба се събират на празничен обяд. На 
трапезата се нареждат най-различни ястия – колят се прасета, готвят се 
различни месни гозби, слага се кървавица.

Традицията е да се украси коледна елха с висящи играчки и гирлянди, 
като на върха се поставя червена звезда. Тя символизира Витлеемската 
звезда, която с падането си възвестила раждането на Христос.
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В градовете осъвременената версия на по-стария обичай на пеещите ко-
ледари, които събират дарове, е децата да сурвакат възрастните и те да 
им дават по нещо – лакомство, украса или пари.

Възкресение Христово (Великден)

Великден или Възкресение Христово е най-големият празник за православ-
ните християни. В евангелските текстове често се споменава, че приживе 
Иисус Христос нееднократно предсказва разпъването си на кръста и Въз-
кресението си след три дни. И, когато на третия ден след погребението 
му Мария Магдалена отива с други жени в гробницата, за да намаже 
тялото на Иисус с благовонни масла, каквато е била древноюдейската тра-
диция, намира гробницата празна. Възкресението е повод за грандиозни 
тържества в целия християнски свят.

Православната църква определя датата за празнуване на Великден според 
Юлианския календар, а Католическата църква – според Григорианския.

В България, приготовленията за празника протичат през цялата седмица, 
предхождаща неделята на Възкресението – тя се нарича Велика седмица 
или още Страстна седмица, в която всеки ден се определя като „велик”. 
Това е последната седмица от земния живот на Исус, Седмица на стра-
данията, прелюдия към вечния живот. Започва от предходната събота, 
Лазаровден, когато се вярва, че Христос е възкресил Лазар и се следва от 
Цветница – денят в който Христос влиза в Йерусалим. Лазаровата събота 
е единственият ден в годината, когато се извършва неделно богослуже-
ние не в неделя. През първите три дни на Страстната седмица Църквата 
припомня последното пребиваване на Исус в Йерусалим. На Велики 
Четвъртък се припомня Тайната вечеря, последната вечеря на Христос и 
учениците му, на която предсказва, че Юда ще го предаде. Велики Петък 
бележи пътят на Христос към Голготата, по който носи кръста си след като 
е заловен от римските войници и разпятието му на връх Голгота. Велика 
Събота е денят на погребението на Христос. В неделя е Великден – денят 
на Възкресението.

Великден се празнува в продължение на три дни. Първо вечерта в Съ-
бота – се отива на църква и се прави служба, която продължава след 
полунощ. По традиция след тази служба хората се връщат със запалени 
свещи в домовете си. Сутринта в неделя всички отиват на черква за тър-
жествената литургия. Разпространен и днес е поздрава „Христос Возкресе” 
и отговора „Во истину Возкресе”. Великден е повод семействата да се 
събират, обикновено на Великденски обяд в неделята.
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Обичаи, свързани с Великден

Великденските яйца се боядисват на Велики четвъртък или в събота. На 
Велики четвъртък се замесва и тестото за великденските хлябове – козу-
наци. Важна част от менюто на Великденския обяд в Неделя е агнешкото. 
Агнето е изключително важен символ на Великден в Централна и Източ-
на Европа. То представя Иисус и се свързва с неговата смърт, тъй като 
е принесено в жертва в деня на Възкресението. Християнската традиция 
представя Иисус като божи агнец.

Седем седмици преди Великден започва Великият пост. Първата седмица 
на Великия пост, както и последната, се отличават с особена строгост, а 
богослужението – със своята продължителност.

Цветница

Православната и Католическата църква празнуват големия Господски 
празник Вход Господен в Йерусалим, който се нарича още Цветница или 
Връбница. Празникът Цветница се отбелязва в неделята след Лазаров-
ден, една седмица преди Великден, и е един от най-хубавите пролетни 
празници. Посветен е на тържественото посрещане на Исус Христос в 
Йерусалим с палмови клонки. На службата в храмовете на Цветница 
християните държат в ръцете си осветени върбови клонки, които заменят 
палмовите клонки – вайи, сякаш отново посрещат своя Спасител. Въпре-
ки строгия великденски пост, на този ден се разрешава консумирането 
на риба.

Имени дни

Различни дати в църковния календар са посветени на различни светии. На 
тези дати празнуват хората, които носят имената на съответните светци 
или близки до тях. Тези дни се наричат имени дни. Така например на 7-ми 
януари се празнува Ивановден, в чест на свети Йоан Кръстител. Той е най-
празнуваният имен ден в България, който се отбелязва от всички с името 
Иван и Йоан и производните му като женския вариант Иванка или Йоана. 
На 6-ти май, Гергьовден празнуват хората с имена, които произлизат от 
Георги и Гергана. Денят на свети Архангел Михаил, или Архангеловден, е 
на 8-ми ноември и на него празнуват хората, които носят името Михаил, 
Ангел, Ангела, Ангелин, Ангелина, Ангелинка, Анджела, Анджело, както и 
производни от думата рай – Райка, Райко, Райна, Райчо, Рая. На Петров-
ден пък, 29-ти юни, се отбелязва денят на първоапостолите свети Петър 
и Павел и тогава празнуват тези, които носят техните имена. Имени дни, 
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произтичащи от честването на различни светии, има през цялата година. 
По традиция, на имения си ден, именикът черпи, а близките го поздравя-
ват и му пожелават здраве.

празници на малцинствата в българия

В България живеят и много други вероизповедания, чиито празници също 
се зачитат и отбелязват и от други етнически и религиозни общности. 
По-долу са дадени някои примери за религиозни празници на основните 
религиозни малцинства в България.

Курбан байрам

Курбан байрам е най-големият празник за всички мюсюлмани. Курбан 
байрам е 70 дни след Рамазан байрам и продължава 3 или 4 дни. За 
благодарност към Аллах, че го е дарил с богатство, всеки, който има над 
определен брой овце, кози, крави и т.н., трябва да направи курбан. Който 
не отглежда животни за курбан, си купува, ако има възможност. Курбан е 
длъжен да даде всеки мюсюлманин, който е осигурил прехраната на се-
мейството си за няколко месеца и няма задължения, които да го лишават 
от възможността да посрещне собствените си нужди. При Курбан преди 
жертвоприношението се чете специална молитва.

Смисълът на курбана не се състои в коленето на животното, нито в 
неговата кръв, нито пък в месото му. Той е жертвоприношение, което 
в Исляма е израз на съчетаването на духовното и материалното. Жерт-
воприношението е сунната на Ибрахим (алейхисселям), получил като 
изпитание заповед от Аллах да принесе в жертва сина си. Ибрахим по-
казал готовност да изпълни тази повеля и даже пристъпил към нейното 
изпълнение. В този момент обаче идва милост от Аллах, Който изпраща 
на Ибрахим коч (овен), който да принесе в жертва вместо сина си. Т.е. 
целта от курбана е да се заяви предаността, искреността и себеотрица-
нието пред Аллах.

Преди да се заколи животното, най-възрастният мъж от семейството рано 
сутринта отива на джамия, за да се моли и кланя. След като се върне, 
чете първо молитвата и тогава коли животното. Една част от курбана 
се разпределя на нечетен брой (3, 5, 7, 9) парчета (нарича се пай) и се 
раздава на бедните, съседи и близки. Иска се прошка от по-възрастните 
членове на семейството, като се почва от дядото, бабата, бащата, майката, 
по-голям брат/сестра. Най-малките членове от семейството се възнаграж-
дават с пари, бонбони.
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Рамадан (на турски Рамазан)

Рамадан е деветият месец от ислямския календар и се нарича още месец 
на Корана. Тъй като ислямският календар се основава на циклите на лу-
ната, той не съвпада нито с Григорианския, нито с Юлианския календар. 
В България, в навечерието на празника, се раздава зекят ал-Фитр (милос-
тиня, чийто размер се определя от Главното мюфтийство) и се коли агне 
или коза. Децата поздравяват своите родители и роднини и искат прошка 
от тях. На малките деца се дават пари или бонбони. Празнува се както 
и навсякъде по света. По традиция се купуват нови дрехи и традиционни 
сладки, семействата посещават близки и роднини и си разменят подаръци. 
Постът по време на Рамадан се смята за един от петте стълба на Исляма 
и се приема като време за поклонение и размисъл.

Три са причините за важността на този месец: Коранът се разкрил за пръв 
път на Мохамед, дверите на Рая са отворени, а тези на Ада са затворени 
и дяволите са оковани. Не е известна нощта, в която Коранът се разкрил 
на Мохамед, но се счита, че е в някоя от последните десет нощи на 
месеца Рамадан. Ако тази нощ се прекара в молитва, вярва се, че това е 
по-добре от хиляда месеца на поклонничество. В този месец, за мюсюл-
маните е по-лесно да вършат добри дела, тъй като те вярват, че това е 
месец, благословен от Аллах. Вярва се също, че всяко зло, което извършат 
ще дойде от тях самите, а не от Сатаната, тъй като дяволите са оковани 
и не могат да ги примамят. Ето защо за някои вярващи празникът днес се 
свързва с наричане за отказване от лоши навици.

Васильовден (Банго Васили)

Васильовден или Банго Васили, Куцият Васили, се празнува от всички 
ромски групи в България и е известен като Ромската Нова Година. Някои 
групи роми леко разграничават Васильовден и Банго Васили, като празну-
ват Банго Васили на 13-ти и 14-ти януари, а Васильовден – на 15 януари. 
Празникът е свързано с легенди от два типа – в единия, Банго Васили е 
свети Васил – застъпник и защитник на ромите. Той възстановява моста, 
разрушен от Дявола или от Господ и спасява ромите, които минават по 
него. В другия тип легенди, той е реално съществувал куц овчар, който 
спасява ромско дете. Трета група легенди, по опосредстван начин свързват 
празника с ято гъски, които спасяват ромите от египетските войски, като 
ги пренасят през Червено море.

Празнува се с птиче месо, като при някои групи, семействата, които през 
годината са се сдобили със снаха или внуче може да заколят агне или 
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прасе. Животното се купува най-много до седмица преди празника, като 
задължително трябва да преспи в къщата преди да се заколи – „за да 
не избяга късметът”. Важна част е приготвянето на сурвакница – дрянова 
клонка, богато украсена с вълна, орехи и червена чушка. Слага се богата 
трапеза, понякога и сармички с късмети от дрянови клончета. По време 
на празничната вечеря се събира цялото семейство, като никой не бива 
да излиза навън, а гости не се допускат – един от редките случаи, в които 
иначе много гостоприемните роми променят традицията си. Разчупва се 
традиционна пита от най-старата жена в къщата, а първата хапка на все-
киго не се яде. Тя се слага под възглавницата, а сънят предсказва каква 
ще бъде годината.

Рош Ашана

Празнува се в началото на годината – Нова година. Рожден ден на сътво-
рението на света, когато всяко живо създание бива подлагано на съд. С 
Рош Ашана започва годината в еврейския календар. Този празник е сред 
най-важните еврейски празници. В България се отбелязва като религио-
зен празник за Общността на евреите в България. С Рош Ашана започва 
10-дневният период, наречен „Дни на трепета” (йомим ха-нораим), който 
завършва на Йом Кипур – Денят на всеопрощението и изкуплението. 
Вярващите имат 10 дена за обмисляне на постъпките си, за поправяне на 
допуснатите грешки и за разкаяние. Чак след Йом Кипур Божественото 
решение окончателно се утвърждава и се определя съдбата на всеки за 
новата година.

лични празници и традиции

Раждане на дете

Децата са много ценени в българското семейство, 
не на последно място и защото в миналото те са 
били истинско богатство под формата на работна 
ръка, както и гаранция, че ще има кой да гле-
да родителите на старини. Раждането на дете се 
чака с притеснения и се посреща с много радост. 
Бременността се пази в тайна докато стане видима. 
Бременната спазва всевъзможни забрани, за да не 

навреди на плода, а до днес се вярва, че трябва да яде всичко, което 
є се прииска. В традиционната култура, раждането на дете, особено на 
първо дете е повод за голяма веселба и почерпка. Почти навсякъде се 
е правела „понуда” – голямо празненство в дома на родилката, днес се 
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черпят роднини и съседи. Два празника са свързани с ранния период от 
развитието на детето – погача и прощъпулник.

Погача: По традиция след 40 ден от раждането се прави „погача” за 
представяне на детето на най-близките жени. Според обичая погачата се 
разчупва над главата на една от жените, всяка от гостенките отчупва от 
хляба и нарича добри думи за детето.

Прощъпулник: Празникът се прави малко след като детето проходи. Събират 
се близки и приятели. Родителите и гостите разполагат в стаята различни 
предмети, които символизират различни професии. Детето се пуска между 
тях и се счита, че първият предмет на който се спре и хване предсказва 
професията, която ще има като порасне.

Кръщене

Кръщаването е едно от основните християнски тайнства – раждането на 
човек като християнин. В българското общество това е един от задъл-
жителните ритуали, макар и прекъснат през социалистическите години. 
Кръщенето се извършва най-често в църква, често в специално помеще-
ние. Подобно на сватбата, всеки новопокръстен трябва да има кръстник 
или кръстница, като родителите на детето не могат да бъдат негови 
кръстници. Кръстникът става духовен наставник на новопокръстения и 
трябва самият той да е кръстен. Сред българите, както и сред други 
християнски народи, има традиция детето да носи името на светеца, в 
чийто ден е родено, но не е задължително. Кръщенето се извършва със 
светена вода от специален купел и свещеник. Свещеникът трикратно по-
тапя детето (или полива възрастния) и произнася определени текстове от 
Библията. Ако се кръщава възрастен, той три пъти се отрича от сатаната, 
а ако е дете – кръстникът три пъти се отрича от негово име и обикаля 
купела. Новопокръстеният се облича в бели, най-добре нови дрехи или 
пелени, а по традиция кръстникът му подарява осветено кръстче. На-
края свещеникът отрязва кичур от косата на новопокръстения като знак 
за неговото подчинение пред вярата. Ако новопокръстеното е момче, 
свещеникът го взема от кръстника, занася го зад олтара и го връща с 
думите: „Езичник ми го даде, християнин ти го връщам”, а кръстникът 
отговаря: „Амин!”

Рожден ден

Българите отбелязват всяка година рождения си ден и тези на близките 
и приятелите си. Денят се отбелязва с почерпка у дома, в ресторант или 
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в клуб. Често при навършване на кръгла годишнина празненството е по-
голямо. По традиция денят се отбелязва с торта и свещички, чийто брой 
съответства на броя на годините, които навършва рожденикът. Свещичките 
се духат след като рожденикът си намисли желание, а гостите пеят „Честит 
рожден ден!” и ръкопляскат, когато рожденикът успее да духне всички 
свещи наведнъж. В България празненството се организира от рожденика, 
а поканените гости задължително носят подаръци.

Първи учебен ден

Обичаят да се отбелязва първият учебен ден – кръщаването в науката – 
датира от средата на XIX в., поне от тогава датират писмените сведения. 
В по-ранния период на т.нар. „килийно обучение”, всеки родител завеждал 
детето си „на даскал” в дома му, „дюкяна” (магазинче) или в църковната 
стая („килия”), когато намери за добре. С развитието на модерното об-
разование, с разделянето по класове, и осъществяването му в отделна 
сграда – някога „школо”, днес „училище”, се създал ритуал, който заим-
ствал от християнството и от други традиционни празници. Днес, първият 
учебен ден е на 15-ти септември, но в миналото бил в края на август и 
дори юли. Празненството се организирало от учителите, които заимствали 
от църковната служба, както и от това, което виждали в европейските 
държави. Въведен бил звънец, с който учителят или прислужник оповес-
тявал началото на учебната година, както и започването на всеки отделен 
час. Училищната сграда се украсявала със зеленина, икони и цветя, много 
често канели свещеник, за да направи водосвет, учениците пеели няколко 
църковни химна или училищни песни.

Някои елементи на празника са се запазили и до днес. Обичайно е 
децата да се обличат официално и да носят цветя на учителката. Денят 
е празник за всяко училище, отбелязва се с приветствие от директора 
на училището и включва посрещане на първокласниците от по-големите 
ученици.

Абитуриентски бал

Дългият период на подготовка на децата за живота приключва със за-
вършването на училище към 18-19-годишна възраст. От средата на XX в. 
започва да се празнува специален празник – абитуриентски бал. Това 
е официално вечерно светско събитие в тържествена обстановка, което 
бележи влизането на младите хора в живота на възрастните. На първо 
място е големият интерес и усилия на родителите и децата към избора 
на официални дрехи. Утвърдило се е младите хора да се обличат в офи-
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циални бални облекла – костюми за момчетата и бални рокли за моми-
четата. Семействата влагат огромни усилия за тоалет, който вероятно ще 
се облече само веднъж. Вторият елемент е ритуала по изпращането на 
абитуриента. В неговия дом се събират роднини, близки, съседи, прияте-
ли. Целият блок или махала знае за празника и наблюдава изпращането. 
На трапезата се слагат предимно сандвичи, сухи закуски, като задължи-
телно се носят подаръци на абитуриента, а тържеството продължава и 
след изпращането на абитуриента. Третият елемент е събирането на аби-
туриентите за последно в училище. Те пристигат със собствени или наети 
коли и автобуси, а понякога има и оригинални решения като каруци, 
камиони и лимузини. От там се отива в дома на класния ръководител, 
за да се вземе за официалния абитуриентски бал. Четвъртият елемент е 
самият бал, който обикновено е с тържествена вечеря, музика и танци 
до сутринта.

Сватба

В българската традиция сватбата е връхна точка в човешкия живот. 
Затова и традиционната сватба била дълга, пищна и многолюдна. През 
XIX в. една сватба струвала средно колкото една годишна учителска 
заплата. В заможните семейства само сватбената рокля по европейска 
мода достигала до 4-5 пъти по-висока цена. Тези на пръв поглед без-
смислени разходи не били случайни: заможните искали да демонстрират 
богатството си, а за хората с по-малки доходи било важно да не останат 
по-назад в този важен момент за децата им. Подготовка за женитба на 
младите момичета започвала още щом се „замомеят”, на 13-14-годишна 
възраст, когато те започвали да приготвят „чеиза си” (даровете, с кои-
то да влязат в новото си семейство): спални завивки и чаршафи, ризи 
за цялото семейство, чорапи, престилки, кърпи и т.н. Самата женитба 
била предшествана от дълго договаряне: първо „сгледа” или „сватосва-
не”. Майката на кандидат-младоженеца или специална жена-посредник 
„сватовница” посещавала дома на момичето, без много публичност, да 
добие представа за начина на живот на семейството. В случай, че впе-
чатленията били добри, двете семейства започвали да уговарят годеж, 
който сам по себе си, бил ритуал с размяна на подаръци, уговаряне на 
материалните условия на брака (дарове и „зестра”, т.е. имуществото или 
богатството, с което момичето отива в новия си дом), както и с богати 
трапези, които да скрепят договорката. В по-стари времена, годени-
чеството траело доста дълго като се случвало годеникът да замине на 
„гурбет” (работа в чужбина), за да изкара пари за сватбата. Междувре-
менно, близките на момичето довършвали чеиза. С времето, периодът 
се скъсява до 2-3 месеца.
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В деня на сватбата, от дома на младоженеца тръгва процесия, която да 
вземе кума от дома му. Днес процесията е от украсени с панделки, цветя 
и балони автомобили. След почерпка в дома на кума, младоженецът, кума 
и процесията се отправят към дома на булката. При някои по-традиционни 
семейства при този момент може да свири музика. Предлагат се закуски, 
сладкиши и напитки. Накрая цялата процесия заедно с булката поема 
към гражданското, понякога и към и църквата (в днешно време, първо се 
сключва граждански брак, а църковният не е задължителен).

След обреда, всички поканени отиват в ресторант за официално праз-
ненство, което често продължава и след полунощ. Напоследък в празнен-
ството започват да навлизат елементи от англо-саксонската традиция като 
обичаят да се хвърля букет сред неомъжените приятелки като предвиж-
дане, че която го хване ще е следващата булка, а понякога и хвърляне 
на жартиера на булката сред неомъжените приятели на младоженеца със 
същата идея и други. Прието е поканените гости да носят подаръци или 
да дават пари на младоженците.

Кумове

Кумът, и в по-малка степен – кумата, са централните герои в традици-
онната българска сватба. Названието „кум” идва от гръцки език. Кумът и 
кумата свидетелстват, че брачната клетва ще бъде спазвана и че младото 
семейство ще премине успешно през изпитанията. Кумът става повече от 
роднина, той е наставник и съветник на младите. На сватбата, той играе 
по-важна роля от родителите. Според традицията се избира задължително 
по-възрастен и женен човек, а неговата съпруга става кума. Днес обаче 
кумовете може да са неомъжени приятели на младоженците, също така 
не е задължително да са брачна двойка. Кумът има важна роля при риту-
ала, както и по време на празненството като дава тон за веселието, вдига 
наздравици и т.н.

Ритуали на прехода при религиозните малцинства в България

Мюсюлманите и евреите в България отбелязват достигането на определена 
възраст при децата с т.нар. „сюнет” – ритуално обрязване, отстраняване 
на препуциума. При мюсюлманите, обредът се извършва, когато момчето 
е съвсем малко – на 6 месеца или когато стане на 6 години и се чества 
много тържествено. Детето се изкъпва, подстригва се и се облича в праз-
нични бели дрехи и шапчица, понякога богато украсени. Родителите често 
влизат в големи разноски за дрехите и празненството. В къщата на родите-
лите се канят гости и се черпят богато – с баклава, ядки, локум и други.
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Евреите, практикуващи юдаизъм, имат и специален празник за отбелязване 
встъпването на децата в зрелостта. Това е Бар Мицва за момчетата, когато 
навършат 13 години и Бат Мицва за момичетата, когато навършат 12 го-
дини и навлязат в пубертета. Този празник е сравнително нов от около 
стотина години. На тържествена церемония в синагогата, пред събраната 
конгрегация, децата произнасят молитви и получават благословии. След 
това семейството дава тържествен обяд за роднини и познати.

За католиците, които живеят компактно в няколко градове и села в Бълга-
рия, особено важно е причастието. Малки момчета и момичета, облечени 
в бели дрехи, отиват в църквата и там, с тържествена литургия, приемат 
съзнателно първото причастие и стават част от християнската католическа 
култура.

Погребение

В българската християнска традиция изпращането на човека в последния 
му път също е съпътствано с много обичаи. В миналото, когато става-
ло ясно, че идва краят на човек, са викали свещеник, който да даде 
последно причастие. Веднага се предприемали редица мерки, за да се 
подпомогне душата по пътя към отвъдния свят и да се утешат близките в 
тяхната загуба. Първо затваряли очите на покойника, защото се вярвало, 
че ако останат отворени, скоро в семейството ще почине друг човек. Вед-
нага се отваряли вратите и прозорците, изливали вода, която се намира 
в къщата, обръщали паниците с дъното нагоре и покривали огледалата и 
портретите.

Днес грижата за покойника и погребението се поверява на специални 
фирми. Понякога близките, а понякога представител на фирмата измиват 
и обличат покойника в любимите му дрехи, с които бива поставен в ков-
чега. Според традицията в дома на покойника е добре да се пали свещ 
всеки ден в първите 40 дни след смъртта, които се считат за критични в 
преминаването в отвъдния свят. Ритуалът днес позволява погребение или 
кремация. И в двата случая понякога близките поставят в ковчега възглав-
ница и предмети, които да служат на покойника в отвъдния свят. Преди 
погребението или кремацията се изнася опело от свещеник, на което при-
състват роднини, близки и приятели на покойника. След опелото, траурна 
процесия начело с катафалка с тялото на мъртвеца, отвежда ковчега до 
гроба. На гроба се поставя каменен кръст или плоча. Прието е за покой-
ника да се изнесат панахиди на деветия и четирийсетия дни, както и на 
6 месеца, 1 и 3 години.



Глава I. Информационен блок: основни теми 33

ресурси

Българският православен каталог в Интернет, Църковни празници, 
www.pravoslavieto.com.

Гаврилова, Р. 100 неща, които трябва да знаем за традициите на бъл-
гарите: ценностите, делниците и празниците. Издателство „Световна 
библиотека”, т. 6, 2008.

Гатева, Т. Край на свещения за мюсюлманите месец Рамадан. БНТ Нови-
ни, 2017, http://news.bnt.bg/bg/a/kray-na-sveshcheniya-za-myusyulmanite-
mesets-ramadan.

Е-лина: традиции и празници за здраве, щастие и късмет © Бъдни 
Вечер и Рождество Христово – Коледа, http://e-lina.eu/tradicii-i-praznici/
badni-vecher-koleda-rojdestvo-hristovo.html, пара 3,5.

Лекции по история. 4. Стълбове на исляма. Същност на Корана и Сун-
ната. Регистрация. Хадиси, https://www.bg-istoria.com/2012/08/4.html.

Маркова, П. Великден – Възкресение Христово. Аз, детето, 2013, http://
www.az-deteto.bg/index.php?id=555.

Задушница

Задушница е ден за молитва и възпоменаване на починалите. Вярва се, 
че починалите не умират в истинския смисъл на думата, а в определени 
дни има по-голяма връзка с тях. В дните на задушница, свещеникът спо-
менава имената им в литургия и обща Панахида (заупокойна молитва), а 
близките палят свещ и оставят храна на гроба, както и раздават храна на 
близки или случайни хора. Задушница се пада винаги в събота, защото на 
този ден Исус Христос е бил също покойник. В България по православен 
календар всяка година има три големи задушници: Задушница пред Вели-
кия пост (или месопустна, която се отбелязва в събота, 8 седмици преди 
Великден), Черешова задушница, която се отбелязва в събота през месец 
юни (на този ден на гроба се носят новоузрели череши) и Архангелова 
Задушница (предхождаща големия празник на св. Архангел Михаил), която 
се отбелязва в събота през ноември.



34 Културна и гражданска ориентация...

Новините на Дарик Радио. България отбелязва Денят на Независимост-
та, 2009, https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariq-otbelqzva-denqt-na-
nezavisimostta-402894.

Новините на Нова Телевизия. 132 години от Съединението на България, 
2017, https://nova.bg/news/view/2017/09/06/192252/132-години-от-съеди-
нението-на-българия-видеоснимки/.

Петкова, Ц. Коледа – най-прекрасният християнски празник. Сп. Бъл-
гарка, 2015, http://bulgarkamagazine.com/коледа-най-прекрасният-хрис-
тиянски/.

Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски”, www.sofia-seminaria.
com.

Софийска синагога, www.sofiasinagogue.com.

Сп. dВЕРСИЯ (фейсбук страница), 01/05/2018, фейсбук пост, https://
www.facebook.com/dversiamagazine/.

ЦМЕДТ „Амелипе”, www.amalipe.com.

ЦМЕДТ „Амелипе”. Наръчник по толерантност. В. Търново: ЦМЕДТ „Аме-
липе”, 2013, стр. 27-31, http://amalipe.com/files/publications/Narachnik_
tolerantnost_joint_BG.pdf.

BBC. Religions: Ramadan, 2011, http://www.bbc.co.uk/religion/religions/
islam/practices/ramadan_1.shtml.

оmda.bg. Курбан Байрам, http://www.omda.bg/page.php?tittle=Курбан_
Байрам_&IDMenu=839&IDArticle=3271.

omda.bg. Рамазан Байрам, 2012, http://www.omda.bg/page.php?IDMenu
=839&IDArticle=3078.

Way to Allah, www.way-to-allah.com.



Глава I. Информационен блок: основни теми 35

1.3. социални норми

Общуването в различни социални ситуации 
често следва писани и неписани правила и 
закони, норми и конвенции, които важат за 
различни групи и общества. Най-общо ди-
ректното общуване протича по три информа-
ционни канала:

• вербален (думите, речта, интонацията, тона, 
паузите в речта, междуметията и пр.);

• невербален (езикът на тялото, позициониране в пространството, движе-
нията, жестовете и докосванията и т.н.);

• цивилизационен (комуникация чрез дрехи и накити, чрез козметични 
средства, имущества и принадлежности като очила с диоптри или слън-
чеви очила, бастуни – за възрастни хора, но и като знак за аристокра-
тичност, останал от предишни времена); и

• бизнес (спазване на крайни срокове, протокол при срещи, облекло и пр.).

Социалните норми в България са много подобни на тези на Балканите, в 
Турция и в по-малка степен – в Близкия изток, като същевременно са много 
подобни на тези в Централна и Западна Европа. Таблиците по-долу дават 
практически примери за специфични за България норми, както и за тези, 
които са общи в България и другаде в Европа и англоезичния свят.

сфера специфични за българия
общи с европа

и англоезичния свят

Официално
обръщение

С близки хора се говори на „ти”, 
а с малко познати или непозна-
ти – учтиво на „Вие”. В наши 
дни все по-често хората бързо 
започват да си говорят на „ти”, 
като единият иска разрешение. 
Въпреки това е добре да се гово-
ри на „Вие” с хора в почтителна 
позиция – възрастни хора, учи-
тели, служители в учреждения.

На английски и в двата случая 
се използва „ти” (“you”), но в 
някои други европейски езици 
има учтива форма.

Обикновено учтивото обръ-
щение по име е с фамилията 
и „господин”, „госпожа” (неу-
трално или за омъжена жена) 
или „госпожица” (за неомъжена 
жена), с еквиваленти на раз-
личните езици. На английски 
„Сър” и „Лейди” се използват 
само с първото име.

В междинни ситуации, можете 
да се обръщате с „Вие” и пър-
вото име на човека.

таблица 1. примери за културни норми – вербална комуникация
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таблица 1. примери за културни норми – вербална комуникация 
(продължение)

сфера специфични за българия
общи с европа

и англоезичния свят

Отказ Желателно е да се отказва ди-
ректно, макар и любезно. По-
добре кажете „не”, отколкото 
да разчитате, че другата страна 
ще се досети, че не искате да 
направите нещо.

Можете да изказвате несъгла-
сие свободно, но любезно.

По време
на разговор

Кажете „моля”, когато искате 
нещо и „благодаря”, когато ня-
кой направи нещо за Вас.

Прието е да не се прекъсва 
говорещия, изчакайте да за-
върши мисълта си.

Признак на добра комуника-
ция и уважение към събесед-
ника е по време на разговор 
да се осъществява директен 
контакт с очите. Това се от-
нася и за разговорите между 
жени и мъже.

Междуметия В разговори често се използ-
ват междуметия като „Аха” 
за разбиране или като знак 
на изненада, „Ох!” за болка 
и други. Напоследък навли-
зат чуждоезични възклицания, 
като например „Уау!” за въз-
хищение.

На различните езици междуме-
тията се различават.

По телефона Прието е телефонният разго-
вор да започва с „Ало” и да се 
казва „дочуване”, когато при-
ключвате разговора.

Прието е да не отговаряте на 
обаждане, докато се храни-
те – нито вкъщи, нито навън.
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сфера специфични за българия
общи с европа

и англоезичния свят

Прието е да изключите звука 
на телефона си, ако сте на 
среща, в църква, на кино или 
в театър.

Прието е да се каже „грешен 
номер”, ако някой е сбъркал 
при набиране – не е добре 
да лъжете или просто да зат-
варяте.

Не е прието да изпращате тек-
стови съобщения, докато сте 
на среща или разговаряте с 
някого.

Поздравяване Когато е между близки прияте-
ли или роднини, често е съпът-
ствано от прегръдка и целувка 
(между жени, или между мъж 
и жена). Между двама мъже 
би могло да има прегръдка, но 
не и целувка.

Прието е да се ръкувате при 
среща, а често и при раздяла, 
особено, ако срещата е била 
официална и особено, ако се 
е постигнала договореност.

Човек трябва да свали ръкави-
цата си, преди да се ръкува.

Ако не сте сигурни, просто се 
здрависайте, но не се здравис-
вайте през прага на вратата, тъй 
като се счита за лош късмет.

Не е признак на добро възпи-
тание да подавате ръка на друг 
човек, ако сте в обществена 
тоалетна. Можете да направите 
това извън нея и след като сте 
измили ръцете си.

Когато запознавате с хора ваши 
познати или приятели, добре е 
да им дадете малко информа-
ция: „Това е моята приятелка 
Мария и тя е ветеринар.” Все-
ки от приятелите ще разбере 
какъв тип връзка имате и те 
ще имат тема за разговор.

таблица 1. примери за културни норми – вербална комуникация 
(продължение)
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сфера специфични за българия
общи с европа

и англоезичния свят

Малки
разговори

Воденето на малки разговори с 
непознати, например в бар или 
на спирката на автобуса, не 
е необичайно, но има много 
хора, които не го правят. Ако 
Ви се говори, не се притесня-
вайте да заговорите непознат, 
но уважете пространството му 
ако покаже, че не е склонен 
към разговор.

Искайте упътвания, когато тър-
сите определено място в гра-
да – хората ще откликват с 
готовност и дори ще Ви дадат 
препоръки.

Астрологичните знаци и тяхната 
съвместимост са любима тема 
на българските жени и добре 
приети теми за разчупване на 
леда в разговор. Вземайте ги 
насериозно или поне давайте 
вид. Очаквайте да Ви попитат 
за Вашия знак, както и да из-
слушате детайлно обяснение 
на добрите и лошите му ха-
рактеристики.

Теми за
разговор

Оплакването от страната, спо-
ред мнозина, е „национален 
спорт”. Българите са критични 
към страната и институциите 
си. Трябва да отбележим оба-
че, че не биха били щастливи 
да чуват критики за страната 
си от чужденци.

таблица 1. примери за културни норми – вербална комуникация 
(продължение)
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сфера специфични за българия
общи с европа

и англоезичния свят

Както и другаде в Източна Ев-
ропа, могат да се чуят расист-
ки изказвания, дори от страна 
на образованите и заможните. 
Ваш личен избор е как ще 
реагирате, но имайте пред-
вид, че страната е останала 
настрани от открити етнически 
конфликти в рамките на много 
години.

В интернет Израз на добро възпитание и 
уважение е да не отбелязва-
те приятелите си на снимки, 
на които не изглеждат добре. 
Най-добре е да ги попитате 
за съгласие преди да качвате 
снимка, на която са и те.

Ако изпратите на някого пока-
на за приятелство във Фейс-
бук, по-добре е да напишете и 
обяснете кои сте и причината 
за искането.

Добрият тон изисква да не се 
коментират теми, които са из-
вестни само на вас и Вашия 
приятел, под ваши или общи 
снимки във Фейсбук. За тази 
цел може да си пишете на 
лични съобщения.

таблица 1. примери за културни норми – вербална комуникация 
(продължение)

Невербална комуникация

Невербалната комуникация е езикът на тялото, жестовете и докосванията. 
Често тя говори повече от вербалната комуникация. Важно е да можем 
да разчитаме езика на тялото, тъй като ни дава знаци за това как се 
чувства другата страна в разговора или дава възможност да се изрази 
информация, която би се предала по-бавно или трудно по вербален път. 
Най-общо казано, позицията на тялото и ръцете може да бъде отворена 
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или затворена. Затворената позиция показва съпротиви срещу комуника-
цията поради засрамване, обида или отегчение, или се проявява, когато 
разговорът стане агресивен или нежелан. Отворената позиция показва, 
че човекът се чувства непринудено, спокоен е и дори желае комуника-
цията.

сфера специфично за българия
общи със западна европа

и англоезичния свят

Движения
с глава

Кимането с глава значи „не”, 
въртенето на главата значи „да”.

В Западна Европа е обратно.

Движения
с ръце

Счита се за агресивно и не-
прилично, ако сочите с показа-
лец към нещо или някого.

Различни в различните държави.

Показването на среден пръст е 
много обидно и нецензурно.

Това важи и за много други дър-
жави, но не всички.

Свит юмрук при изправена 
ръка означава солидарност.

Вдигането на палец нагоре е знак 
за одобрение.

Размахването на свит юмрук е 
заплаха за насилие и е много 
грубиянски жест.

Това важи и за много други дър-
жави.

Махането с ръка е знак за поз-
драв или за сбогуване.

Това важи и за много други дър-
жави.

Целувка Целуването по бузата при сре-
ща на близки приятели или за 
да се покаже добронамере-
ност, е широко разпростране-
но в България.

В такъв контекст мъж може да 
целуне по бузата жена, в знак на 
приятелство и добронамереност. 
В този жест няма нищо интим-
но, той не предполага интимно 
докосване или отделяне на сек-
рети при целувката. Целувката 
по челото е покровителствена и 
не много разпространена, ако 
се практикува то е от родители 
към деца.

таблица 2. примери за културни норми – невербална комуникация
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таблица 3. примери за социални норми – цивилизационни кодове 
за отношения

сфера специфично за българия
общи със западна европа

и англоезичния свят

Отношения 
между 
различните 
възрастови 
групи

По-възрастните се обслуж-
ват първи на масата.

Прието е да се помогне на въз-
растни хора, ако пресичат, качват 
се на автобус или носят багаж.В България семейната еди-

ница е голяма и включва 
и това, което на Запад се 
възприема като „разшире-
но семейство” – често под 
един покрив живеят три и 
повече поколения, макар 
че в големите градове това 
вече не е така.

Отношения 
между
половете

Мъжете и жените излизат заедно 
на обществени места и не се 
разделят по пол.

Мъжете и жените седят заедно 
на масата и не се разделят по 
пол.

Жените могат да правят същите 
неща, както и мъжете – това се 
отнася и до консумацията на ал-
кохол и тютюнопушенето.

Жените и мъжете могат да имат 
интимни връзки преди брака.

Вече не е необичайно в голе-
мите градове мъжете да поемат 
равна част от къщната работа и 
грижата за децата и други уязви-
ми членове на семейството.

Все по-често в големите градове 
мъжете си вземат отпуск, за да 
споделят грижата за новороде-
ното и това е позволено от тру-
довия закон, но в никой случай 
не е масова практика.
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таблица 3. примери за социални норми – цивилизационни кодове 
за отношения (продължение)

таблица 4. примери за социални норми – цивилизационни кодове 
за галантност (изразяване на дълбоко уважение от мъжете 
към жените, общи със западна европа)

Кавалерът върви от лявата страна на дамата при официални поводи, в остана-
лите случаи дамата има право на избор или кавалерът върви от тази страна, 
която крие риск или опасност.

Ако едната ръка на мъжа е заета с багаж, дамата върви от страната на сво-
бодната му ръка.

Ако изкачват стълби, кавалерът върви едно стъпало по-назад от дамата, а при 
слизане по стълби той върви пред нея.

Дамата влиза първа в превозно средство, а пръв слиза мъжът и є подава ръка 
(ако се познават).

Обикновено се очаква добре възпитаният мъж да предложи помощта си на 
жена с тежък багаж или с дете при качване или слизане, но без да се натрапва 
и с чувство за такт.

В превозно средство мъжът сяда на освободило се място само в случай че 
няма в близост правостояща жена, а е длъжен да отстъпи мястото си на своя 
позната, на бременна или възрастна жена. Това напоследък не се случва, което 
не е красиво.

Пред отворена врата мъжът отстъпва встрани и дава път на дамата да мине 
първа, но ако вратата е масивна и тежка, мъжът минава напред. През въртя-
ща се врата първа минава дамата, но ако е неподвижна, мъжът я задвижва 
внимателно, минавайки напред, и дава възможност на дамата да премине 
след него.

сфера специфично за българия
общи със западна европа

и англоезичния свят

Прието е жената да прави сво-
боден избор на партньор и е 
нормално да има повече от един 
партньор преди брака си.

Все по-разпространено е двой-
ките да живеят заедно без да 
сключват брак.
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Общуване и пространство

Личното пространство или личното поле е дистанцията, която „спазваме” в 
различни взаимодействия и ситуации. Разбиранията за приемлива дистан-
ция са различни за различни социални ситуации. В служебни и официални 
отношения дистанцията е по-голяма, тя се скъсява при контакти с близки 
хора. При публична комуникация на големи събития при изнасяне на лек-
ция или презентация, важат правилата на по-голямата дистанция. Прието 
е тя да се скъсява по правилата на общуване с малко познати хора във 
времето за неформални разговори като кафе-паузи и почивки.

Използването на пространството във физическата среда, в която обикно-
вено се движим, също има отношение към общуването с другите хора. 
Въпреки че има много аспекти на средата, които не можем да контроли-
раме, има и такива – достатъчно на брой, контролът над които е в наши 
ръце. При гостуване, ако масата е правоъгълна, начело на масата (на 
тясната є страна) сяда или стои домакинът. Има и много домове, в които 
масите за хранене и приемане на гости са кръгли.

При работни срещи, разположението около масите носи по-голяма симво-
лика. Ако видът на масата – правоъгълна, квадратна или кръгла, не зависи 
от нас, то със сигурност е наш изборът на място за сядане. Различните 
позиции около масата са характерни за различен тип взаимоотношения 
между хората и различни ситуации, предполагащи различни дейности. Ето 
защо, в последно време за срещи се ползват кръгли маси, за да се не-
утрализира този ефект – ако не двама, а повече хора дискутират някакъв 
проблем, правоъгълните маси не са подходящи, защото дават различен 
шанс на участниците в зависимост от мястото за сядане.

Затова и правоъгълните маси се наричат „кралски” или „шефски” – този, 
който седи начело на масата (на тясната страна) е човек, който е с по-
висока позиция. Тези, които седят непосредствено от двете му страни, са 
най-близките му сътрудници, и съответно, следващите по ред в йерархията. 
Отдясно седи най-близкият сътрудник, което е древна традиция и се сре-
ща в описание на йерархични сцени още от древността. Напоследък, за 
да се изрази уважение към труда и предполагаемата „по-знаеща” позиция, 
на челно място се поставят и хората, които изнасят презентация.

Синоним на масата за провеждане на демократични дискусии е кръглата 
маса. Когато чуете поканата „Нека седнем на кръглата маса и се разбе-
рем!”, това е покана за равнопоставено водене на преговори, целящо 
участниците в него да се споразумеят, да стигнато до съглашение. Кръглата 
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Ако към вход на помещение са се насочили едновременно няколко души, блъс-
кането е недопустимо, а предимство имат по-възрастните, жените и децата.

Счита се за проява на неучтивост да захлопнете вратата зад себе си пред чо-
век, който върви непосредствено след Вас.

Вторачването, а и оглеждането крадешком на някого се считат за проява на 
лоши обноски.

Ако някой учтиво Ви даде път, прието е да му кимнете за благодарност. Ако 
се движите по стълби и срещу вас идва човек с багаж, прието е да изчакате 
на площадката, докато той премине.

В обществения транспорт или на пренаселени места, не е прието да се застава 
толкова близо до някого, че да докосвате ръцете или бедрата му. Хубаво е, ако 
докоснете някого, особено жена, да се извините.

Не е прието да се бърка в носа на обществени места и да се плюе. Не е 
прието на обществени места да пръцкате или да се оригвате. Ако все пак се 
случи неволно, непременно се извинете.

Счита се за признак на добро възпитание, ако сте любезни с възрастните хора като 
например им отворите вратата или им отстъпите място в градския транспорт.

Прието е да се наредите и изчакате реда си, ако има опашка – не е прието 
да се предреждате.

Проява на добро възпитание е да се извините, ако случайно се блъснете в 
някой или го докоснете като се разминавате.

таблица 5. примери за социални норми – на обществени места 
(общи със западна европа и англоезичния свят)

таблица �. примери за социални норми – бизнес комуникация

специфично за българия
общи със западна европа

и англоезичния свят

Желателно е да бъдете навреме на 
бизнес срещи, но не се учудвайте, ако 
другата страна закъснее между 5 и 15 
минути. Българското разбиране за точ-
ност позволява 15 минути толеранс.

Счита се за професионално да се об-
личате спретнато и подходящо за ра-
ботата Ви.

маса не предполага „челни” позиции, а равенство в шанса за участие на 
всички около масата.

По-надолу ще намерите систематизация на социални норми, свързани с различ-
ни форми на общуването в ежедневието и при конкретни поводи и случаи.
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таблица �. примери за социални норми – бизнес комуникация

специфично за българия
общи със западна европа

и англоезичния свят

Ако сте поканени на бизнес вечеря, 
най-вероятно човекът, който Ви е по-
канил ще плати сметката; въпреки това 
е прието да предложите да платите 
своята част.

Важно е да се явявате на време на ра-
бота и да следвате програмата, която 
са Ви дали.

Нивата на бюрокрация могат да бъдат 
впечатляващи, тъй че ако искате адми-
нистративни услуги като смяна на соб-
ствеността на автомобил, по-добре си 
отделете цялата сутрин за тази задача.

Счита се за добър вкус да запазите 
положителна нагласа и да не се зани-
мавате с клюки на работното място.

Въпреки че като цяло чужденците са 
много уважавани, не очаквайте специ-
ално отношение заради това, че сте 
чужденци и бъдете подготвени, че до-
кументите, които трябва да подписвате 
обикновено са на български език.

Важно е да се обадите на мениджъра 
си, ако не се чувствате добре и не 
можете да отидете на работа.

Важно е, ако закъснявате за среща или 
за работа, да се обадите, за да преду-
предите и се извините.

Ако трябва да си тръгнете по-рано от 
работа, желателно е да уведомите и 
поискате разрешение от началника си 
и да вземете нужните мерки това да 
не засегне работата Ви.

Важно е да проявявате уважение към 
колегите си.

Важно е да спазвате крайните срокове 
за задачите си, както и при подаване 
на документи, особено за обжалване 
на решение на съда. Често има се-
риозни последствия, ако просрочите 
зададеното време. Ако закъснявате и 
правилата позволяват, договорете нов 
краен срок.
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специфично за българия
общи със западна европа

и англоезичния свят

При плащане на сметката в заведе-
ние, българите или плащат като се 
редуват или ще я поделят по равно. 
Пресмятане до стотинката се счита 
за скъперничество. Обичайно в много 
случаи е да възникне малък спор кой 
ще плати сметката.

Ако кажете „Аз Ви каня”, това озна-
чава, че Вие плащате сметката, когато 
отивате на среща. В случай, че мъжът 
е инициатор за посещение на ресто-
рант, той поема плащането на сметка-
та. Ако това е предложение на дамата, 
очаква се разноските да се поемат от 
нея, макар че в днешни времена често 
и двете страни предпочитат да си по-
делят разходите по сметката. Тогава е 
добре да има предварително споразу-
мение кой ще извади портфейла.

Прието е да се остави бакшиш на сер-
витьора или сервитьорката, поне 15% 
от сметката (в България е по-скоро 
10%).

Счита се за добро възпитание да се 
дъвче със затворена уста и да се избяг-
ва издаването на шумни звуци, докато 
се храните.

Прието е да не се говори с пълна 
уста.

Счита се за проява на лошо възпитание 
да се оригвате шумно на масата.

Прието е да не се храните бързо и с 
пръсти, освен, ако храната не е специ-
ално приготвена да се яде с ръце.

Проява на лошо възпитание е да ядете 
от чинията на друг човек без да попи-
тате. Споделянето на ястие от чинията 
се счита за интимност между близки 
хора. То е възможно и ако групата се е 
договорила предварително да сподели 
ястието си, когато порциите са големи 
или интересни.

таблица 7. примери за социални норми в заведение
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Не е прието да се казва, че ще изчакате следващия курс, ако в асансьора има 
само един човек.

Прието е да изчакате следващия курс, ако с Вашето влизане асансьорът ще 
стане претъпкан.

Знак на уважение към другите в асансьора е да кимнете с глава или поздравите 
със „Здравейте”.

Прието е да застанете с лице към вратата, а не да се обърнете с лице или гръб 
към другите пътници.

Счита се за невъзпитано (и вредно за асансьора), ако натиснете няколко бутона, 
прието е да натиснете само бутона за Вашия етаж.

Счита се за невъзпитано и грубо да застанете плътно до някого, ако сте само 
двамата в асансьора – така навлизате в личното му пространство.

Прието е първи да излиза този, който е по-близо до вратата.

На излизане от асансьор, мъжът дава път на дамата да излезе първа.

Пръв от асансьора слиза стоящият най-близо до вратата, а тези, които запречват 
изхода, трябва също да излязат, за да дадат път на желаещите да слязат.

таблица 8. примери за социални норми – в асансьора 
(общи със западна европа и англоезичния свят)

таблица 9. примери за социални норми – гостуване

специфично за българия
общо за западна европа

и англоезичния свят

Проява на добър вкус е да се донесат 
цветя на домакинята (винаги нечетен 
брой) и кутия с бонбони и/или бутил-
ка вино, а ако има малко дете добре е 
винаги да се носи малък подарък.

Учтиво е домакинът да отвори и споде-
ли донесеното от госта.

Прието е, ако сте в нечий дом да по-
питате преди да направите нещо, като 
например преди да ползвате банята и 
тоалетната или преди да включите те-
левизора.

Яденето на повече храна показва одоб-
рение за вкуса на ястието.

Прието е винаги да се пуска водата в 
тоалетната и да се мият ръцете след 
ползване.

Прието е, когато влезете в нечий дом 
да направите комплимент за дома и 
храната, и да се опитате да изядете 
по-голямата част от порцията. Ако изя-
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специфично за българия
общо за западна европа

и англоезичния свят

дете всичко, най-вероятно домакините 
ще ви попитат дали бихте искали пов-
торна порция.

Прието е гостите да не влизат с обувки 
във вътрешността на дома. През зима-
та ще Ви дадат чехли. Много домаки-
ни днес обаче, не изискват от гостите 
си да се събуват.

Прието е домакините да не оставят 
гостите сами на масата.

Празната чаша е срам за домакина, 
тъй че е Ваша отговорност колко ал-
кохол ще пиете. Ако не бихте искали 
да пиете много, спрете да пиете още в 
началото и оставете чашата си пълна, а 
при наздравица отпивайте малки глът-
ки. Ако това не проработи, не се тре-
вожете – чужденците казват, че няма 
нищо по-умиляващо за един български 
домакин от това да напие госта си.

таблица 9. примери за социални норми – гостуване (продължение)

Рождени дни Рождените дни са много специални в България. Рожденикът 
предлага почерпка, например торта или кейк или плаща смет-
ката в ресторанта. Подаръците са отговорност на гостите. 
Винаги се носят цветя и подаръци, независимо дали се праз-
нува в дома на рожденика или в ресторант.

Имен ден По традиция всеки може да посети именика без покана, но 
в наши дни неочакваното гостуване е все по-рядко. Прието 
е именика да черпи, а неговите близки и приятели да му 
пожелават здраве.

„Вземи си
бонбон!”

Прекарайте няколко дни сред българи и вероятно ще дойдат 
при вас с кутия бонбони. Това е широкоразпространен начин 
за отбелязване на рождени и имени дни, сватби и новоро-
дени бебета. Това, което се прави е да се вземе бонбонът

таблица 10. примери за социални норми – почерпки, специфични 
за българия
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с пожелание за добруване. Не бива да отказвате – дори да 
сте на специална диета вземете бонбона, като може да не 
го изяждате.

Погача Когато бебето навърши 40 дни, майката организира събиране 
на жени, за здраве и дълъг живот на бебето. Мъже обикно-
вено не се допускат.

Прощъпулник Когато детето проходи, родителите канят близки и приятели да 
отбележат събитието. Постила се бяла дълга кърпа, по която 
се търкулва погача, а детето се подканва да я догони. В края 
на кърпата се поставят предмети, символизиращи различни 
професии, за да се види какъв ще стане малчуганът като 
порасне.

Сватба Празнуването на сватбата в наши дни е подобно на това в 
Западна Европа и англоезичния свят, но е в по-широк кръг 
(което също се променя към по-тесен кръг). Все по-често, 
обаче, се избягват големите празненства за сметка на изли-
зане на ресторант и почерпка на роднини и приятели след 
подписването.
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1.4. грижа и профилактика на здравето

Световната здравна организация разглежда здра-
вето „като състояние на пълно физическо, психи-
ческо и социално благополучие”6, а не само като 
отсъствие на болест или физически недъг. Тази 
сесия не цели да запознае с начините, по които 
се справяме с болести, а представя основните 
начини да се предпазваме от тях – употребата 
на практики за лична хигиена, които допринасят 
за здраво тяло, някои правила за здравословно 
хранене и ползата от разнообразна храна (не са-
мо за тялото, а и за духа), и основни избори за 
здравословен начин на живот.

Здраве и хигиена

Неслучайно, названието „хигиена” произлиза от името на гръцката боги-
ня на чистота и здравето Хигия, дъщеря на бога на здравето Асклепий и 
богинята на лечението Епионе, чието име означава „добро здраве”7. Хи-
гиената се счита за много важна в България и въобще в Европа. Добрата 
хигиена не просто държи настрани лошите миризми и неугледния външен 
вид и поддържа красотата, но е важна поради предпазването от вируси 
и бактерии.

Основна хигиенна мярка е миенето на ръцете със сапун. За да си дадете 
сметка колко важно е миенето на ръцете е добре да знаете, че миене-
то на ръцете със сапун намалява смъртността сред децата от пневмония 
(и други дихателни болести) с 25%, както и от диария (и други стомашно-
чревни болести) с 50%. В световен мащаб, жертви на тези болести стават 
3,5 млн. деца под 5-годишна възраст. С други думи, миенето на ръцете 
преди хранене или след игра навън, е най-лесният, най-евтиният и най-
ефективният начин да се намали смъртността сред малките деца8.

Широкоразпространеното разбиране и практика е хората да си вземат душ 
всеки ден, особено след горещ ден, тренировка или стресираща среща. 
Това предпазва от кожни инфекции и подсичане. Ползват се шампоани, 

6 WHO. Constitution of WHO: principles, http://www.who.int/about/mission/en/.
7 Theoi Greek Mythology. Hygeia, http://www.theoi.com/Ouranios/AsklepiasHygeia.html.
8 Big think. Revealed: Dutch are least hygienic Europeans, 2018, http://bigthink.com/strange-maps/

revealed-dutch-are-least-hygienic-europeans.
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течни и твърди сапуни, гелове, както и кремове и подхранващи масла, 
балсами и омекотители за тялото и косата. Въпреки че по-детайлната гри-
жа за кожата обикновено се ползва от жени, все по-често мъжете също 
се грижат скалпът и кожата им да са здрави. За да се запази по-дълго 
ефектът от къпането, се ползва сух дезодорант или дезодорант-ролер, кои-
то предпазват от изпотяване. Тъй като това може да доведе до запушване 
на порите, което също е нездравословно, много съвременни дезодоранти 
само променят мириса, но позволяват потенето.

Повечето хора мият зъбите и устната си кухина поне два пъти на ден с 
паста и четка за зъби (едно от многото арабски изобретения отпреди мно-
го векове, обогатили света9), с тоалетна вода за уста или жабурене в мас-
ла за 20 минути (зехтин или кокосово масло). Това премахва бактериите, 
които водят до проблеми със зъбите и венците и, не на последно място, 
премахва лошия дъх и избелва зъбите. Препоръчително е да се посещава 
зъболекар профилактично на всеки 4-6 месеца, както за преглед, така и за 
почистване на зъбния камък, водещ до заболявания на венците и ранно 
падане на зъбите (парадонтоза).

Жестове, свързани с физиологията на тялото като секнене на носа, плюене, 
оригване или уриниране не е прието да се правят на публични места. 
Прието е секненето да става в кърпичка, а кихането и кашлянето да стават 
като се слага ръка пред устата, след което да се забърше ръката с носна 
кърпичка, ако няма възможност да се измие веднага. Така се „захващат” 
бактериите и вирусите и е по-малко вероятно да се разпространят.

Пак поради разнасянето на бактерии е важно ръцете да се мият със сапун 
или дезинфектиращи кърпички и гелове след посещение на тоалетната, 
след пътуване с обществен транспорт, след замърсяване с прах и кал, и 
след посещения на места, на които има много хора. Измиването е най-
сигурния начин за избягване разпространението на зарази. Това се отнася 
и до измиването на плодове и зеленчуци и внимателната топлинна обра-
ботка на храни или съхранението им в хладилници и кутии за избягване 
на досега с чужди мръсни ръце, гризачи и заразопренасящи насекоми.

Хигиенните материали също играят важна роля за здравето предвид пре-
вантивната и противовъзпалителна роля, която имат. Така например, рани 
се покриват с лепенки и превързочни материали, както за да не се ин-

9 Първообразът на съвременната четка за зъби, мисваак, е описан в много източници, напри-
мер тази статия: Ra’ed I. Al Sadhan, Khalid Almas (1999). “Miswak (chewing Stick): A Cultural 
аnd Scientific Heritage”. Saudi Dental Journal. 11 (2): 80-88.
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фектират, така и за да се препятства разпространението на зарази. По 
същата причина в тоалетната се ползва тоалетна хартия. Когато са нераз-
положени, жените ползват дамски превръзки, тампони или лигнин.

За да се предотвратят болести, свързани с хигиената, важно е да се 
поддържа чистота вкъщи и най-вече да се съхранява храната в кутии и 
хладилници с цел да не се развали. Това я прави, освен неприятна на 
вкус и мирис, и опасна за здравето. На етикета на храни, закупени от 
супермаркети задължително има срок на годност за консумация. Домаш-
ното пространство се почиства с мопове и препарати, смесени в кофи с 
вода. Всеки дом има тоалетна и баня, които също трябва да бъдат добре 
поддържани.

На много места има обществени тоалетни, някои от които се заплащат, 
но като цяло са широко достъпни. Всички заведения, в които се прода-
ват алкохолни напитки имат тоалетна, макар че невинаги хора, които не 
са клиенти на заведението могат да я ползват. При спешност, персоналът 
най-вероятно би откликнал – например, ако малко дете има нужда. На 
много обществени места като големите търговски центрове (молове) и на 
летището има специални отделения за повиване на бебета. Миенето на 
крака и други части на тялото, освен ръце в обществените тоалетни не е 
прието, а предвид недоброто състояние на много обществени тоалетни, 
е нехигиенично.

Някои правила за здравословно хранене

Правилното хранене е изключително полезно за физическото и емоцио-
налното здраве, а може да бъде и интересно чрез ученето и ползването 
на разнообразни храни и рецепти10. То е ключово за предотвратяването и 
дори лечението на много болести11. Наднорменото тегло и затлъстяването 
са сред най-разпространените причини за заболявания – ракови заболява-
ния, заболявания на сърцето, диабет и други заболявания на кръвта12. Хо-
рата в Западна Европа и англоезичния свят, както и в България, са склонни 
да се хранят нездравословно.

10 WHO regional office for Europe. Benefits of a balanced diet, http://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet.

11 Stöppler, M.C. Disease Prevention Through Diet & Nutrition, https://www.medicinenet.com/
prevention/article.htm; Harvard T.H.Chan School of Public Health (уеб страница). Disease 
Prevention, https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/.

12 Centres for Disease Control and Prevention (уеб страница). Adult Obesity Causes & Consequences, 
https://www.cdc.gov/obesity/adult/causes.html; National Cancer Institute. Obesity and Cancer, 
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet.
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Има няколко основни принципа, чрез които можем да контролираме здра-
вословното хранене – редовно пиене на вода (поне 1,5 литра вода на ден); 
ежедневна консумация на поне пет порции13 плодове и зеленчуци (а спо-
ред скорошни изследвания, дори 10 порции14); редовно хранене (поне 
три, а според някои и пет пъти на ден); внимание към броя на калориите, 
които консумираме с храни и напитки; следене за генно-модифицирани 
елементи (ГМО) и вредни съставки (като например палмово масло, захар, 
изкуствени оцветители, подсладители и консерванти); балансиране чрез 
„дневна препоръчителна доза”; и следене на индекса на телесното тегло 
(BMI15).

Препоръчителната дневна доза вода варира при двата пола, както и 
спрямо възрастта или през бременността, включва и други течности и 
извлечената вода от храни, но средно може да се каже, че възрастен 
би трябвало да консумира около 2 литра на ден, а през бременността 
дори 3 литра16. Обезводняването може да има сериозни последствия 
за физическото и психическото здраве17. Плодовете и зеленчуците са 
носители на витамини, фибри, фолиева киселина и други вещества, 
които съвременната наука счита за ключови за човешкия организъм18. 
Редовното хранене поддържа горенето на калории и трансформиране-
то им в енергия като предотвратява появата на глад, който на свой ред 
води до трупането на вредни мазнини. Препоръчват се три основни 
хранения на ден и две малки хапвания между храненията, например 
от плодове.

Калориите, които консумираме носят нужната енергия на тялото, но пре-
комерната им консумация води до затлъстяване. Броят на нужните кало-
рии варира в зависимост от възрастта, пола, състоянието на организма 

13 Пет порции се равняват на 400 г, една порция около 80 г (вж. долния източник).
14 The Guardian. Forget five a day, eat 10 portions of fruit and veg to cut risk of early death, 

https://www.theguardian.com/society/2017/feb/23/five-day-10-portions-fruit-veg-cut-early-death.
15 Body mass index – препоръчително съотношение между ръста и теглото, което дава индика-

ция за количеството мазнини в организма.
16 The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. Dietary Reference Intakes: Water, 

Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate, http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2004/
Dietary-Reference-Intakes-Water-Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.aspx.

17 Centres for Disease Control and Prevention. Get the Facts: Drinking Water and Intake, https://
www.cdc.gov/nutrition/data-statistics/plain-water-the-healthier-choice.html; Wiseman, M. The 
second World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research expert report: 
Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Proceedings of the 
Nutrition Society, 2008, 67(3): стр. 253-6.

18 Hung, H.C., et al. Fruit and vegetable intake and risk of major chronic disease. Journal of the 
National Cancer Institute, 2004, 96(21): стр. 1577-84.
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и физическата активност19. Средно, препоръчителният брой калории е 
приблизително 1800 за неактивни жени на средна възраст и около 2400 за 
неактивни мъже на средна възраст20.

Българското законодателство позволява на пазара да се предлагат храни 
със съдържание на ГМО и други считани за вредни съставки (консерванти, 
подсладители и оцветители), но това задължително трябва да е обозначено 
върху етикета. Извършват се проверки на Националната лаборатория за 
контрол на генетично модифицирани храни към столичната инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве.

Дневната препоръчителна доза e обозначена на много храни, продавани 
опаковани в супермаркети. Това е средното дневно ниво на консумация 
от дадена съставка (витамини, въглехидрати, мазнини и т.н.), достатъчно за 
посрещането на хранителните нужди на почти всички хора21. Там, където 
това ниво не може да бъде установено, а е само приблизително, се обо-
значава като „адекватен прием”22.

Следенето на Индекса на Телесното Тегло (BMI) помага да се определи 
доколко здравословно е теглото на човек. Той е резултатът от ръста в 
сантиметри, разделен на теглото по определена формула (в интернет има 
много калкулатори за изчисляване на BMI). Индекс, по-малък от 18.5, се 
счита за тегло по-ниско от нормалното, нормалното тегло е между 18.5 
и 24.9, наднорменото е между 25 и 29.9. При индекс над 30 говорим за 
затлъстяване. Индексът под и над нормата подсказва необходимост от по-
добряване на диетата.

Диетичното хранене или хранителният режим, може да бъде не само по-
лезно, но и интересно чрез изпробването на различни рецепти от кухни 
във всички краища на света.

19 WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of the joint WHO/FAO 
expert consultation, WHO Technical Report Series, No. 916 (TRS 916), http://www.who.int/
dietphysicalactivity/publications/trs916/summary/en/.

20 US Department of Health and Human Sciences. Appendix 2. Estimated Calorie Needs per Day, 
by Age, Sex, and Physical Activity Level. 2015 – 2020 Dietary Guidelines for Americans, 2015, 
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/appendix-2/.

21 US Department of Health and Human Sciences (уеб страница) Nutrient Recommendations: 
dietary reference intakes (DRI), https://ods.od.nih.gov/Health_Information/Dietary_Reference_
Intakes.aspx.

22 Пак там.
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Основни избори на здравословен начин на живот

Има много фактори за воденето на здравословен начин на живот. Това 
може да бъде много трудно за хора, попаднали в тежка ситуация. По-
долу са дадени някои фактори, които могат да Ви помогнат да живеете 
по-здравословно и да преборите ефектите от стреса и напрегнатото или 
потискащо ежедневие.

• Световната здравна организация не разделя здравословното хранене и 
физическата активност23. Физическата активност подпомага нормалния 
растеж и развитие, предотвратява хронични болести, прави ни по-сил-
ни, дава ни енергия, намалява стреса и удължава периода на незави-
симост при стареене24. Препоръчителната доза на физическа аеробна 
активност със средно или интензивно ниво, за възрастни между 18 и 
64-годишна възраст, е поне 150 минути на седмица. Колкото по-висо-
ка е физическата активност, толкова по-добре за здравето. Тази доза 
варира в зависимост от възрастта, като други насоки са налични на 
английски език25.

• Тютюнопушенето е водеща причина за ракови заболявания и смърт от 
ракови заболявания и това включва като причинител и вторичния дим 
от среда на тютюнопушене26. Помощ за отказ от тютюнопушене в Бъл-
гария можете да получите на телефон 0700 10 323.

• Поддържането на нисък риск от здравословни проблеми, свързани с 
консумацията на алкохол, изисква консумацията на не повече от 14 еди-
ници алкохол на седмица – 6 чаши вино от 175 милилитра, 6 чаши бира 
от 568 милилитра или 14 чаши от 25 милилитра твърд алкохол27. Тези 
дози са ориентировъчни и варират в различните страни, както и според 
общото състояние на организма и пола, но мерките по-горе дават при-
близителна идея, за да прецените кога консумацията на алкохол започва 
да става проблемна.

23 WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, Report of the joint WHO/FAO 
expert consultation, WHO Technical Report Series, No. 916 (TRS 916), http://www.who.int/
dietphysicalactivity/publications/trs916/summary/en/.

24 Government of Canada. Physical Activity, https://www.canada.ca/en/public-health/services/
health-promotion/healthy-living/physical-activity.html.

25 CSEP The Gold Standard in Exercise Science and Personal Training. Canadian 24-Hour 
Movement Guidelines: An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep, http://
csepguidelines.ca.

26 National Cancer Institute. Tobacco, https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/
tobacco.

27 Drinkaware. Alcohol limits and unit guidelines, https://www.drinkaware.co.uk/alcohol-facts/
alcoholic-drinks-units/alcohol-limits-unit-guidelines/.
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• Здравият сън през нощта от поне 8 часа на денонощие и дрямка през 
деня от около 30-60 минути са изключително важни за здравословното 
физическо, психическо и емоционално функциониране28.

28 healthy sleep (уеб страница). Natural Patterns of Sleep, http://healthysleep.med.harvard.edu/
healthy/science/what/sleep-patterns-rem-nrem.

ресурси

Детайлни препратки за ползваните източници са дадени в бележка в 
текста.

Министерство на здравеопазването. Здравословен начин на живот: 
http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-
nachin-na-zhivot/.

Министерство на здравеопазването. Хранене и метаболизъм: http://
www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-
na-zhivot/hranene-i-metabolizm/.

СЗО – ПУБЛИКАЦИИ, http://www.who.int/publications/en/.

Топ Форма – рецепти, https://www.topforma.bg/recipes-page/.

NHS – Live well, https://www.nhs.uk/live-well/.
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1.5. разбиране на структурите на страната 
 и на град софия

общ щрих на географията на страната

Република България се простира на площ от 
110 993,6 km2. Разположена е в югоизточната 
част на Европа, в източната част от Балканския 
полуостров. На север граничи с Румъния, на за-
пад – със Сърбия и Македония, на юг с Гърция 
и на югоизток – с Турция.

Планини

Релефът на България е разнороден. Редуват се 
зони с висок и нисък пейзаж, които пресичат 

цялата страна хоризонтално. Голямата част от страната заемат планинските 
масиви на Стара Планина, Витоша, Рила, Пирин, Родопите и други. Връх 
Мусала е най-високият връх на Балканския полуостров (2925 м). Рила е 
най-високата планина в България.

Планината дава началото на много реки, откъдето и името є, което 
означва „водна”. Средната надморска височина на Рила е 1487 m. Ста-
ра планина е най-дългата планина в България, най-високият є връх е 
Ботев (2376 м). Стара планина се простира от Черно море на изток до 
границата със Сърбия и Македония на запад, като общата є дължина е 
555 км. Турското є име, Балкан, дава името на Балканския полуостров. 
Средната є надморска височина е 722 м. Стара планина разделя стра-
ната на две климатични зони – континентална на север и средиземно-
морска на юг, като така разделя и страната на Северна и Южна Бълга-
рия. Родопите (вариант на гръцкото име Родопа) са планина в България 
и Гърция, част от Рило-Родопския масив. Тя е най-обширната планина 
в България и заема около една седма част от българската територия. 
Дължината є е около 220 – 240 км, а ширината до 100 км. Общата 
площ на Родопите е 18 000 кв. км, от които на българска територия са 
14 571 кв. км.

Водни ресурси

Черно море е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. То 
е разположено между ред държави: България, Румъния, Украйна, Грузия, 
Русия и Турция. Площта на Черно море е 436 402 km2, максималната 
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дълбочина е 2245 m, а средната – 1253 m. Най-големите градове на бъл-
гарското черноморско крайбрежие са Варна и Бургас, които имат големи 
международни пристанища.

Реките на България, повечето от които извиращи от Стара планина, се от-
тичат или на север в река Дунав, или на юг – в река Марица. Водите им 
широко се използват за напояване на полята и производство на електро-
енергия. Основно значение на север има река Дунав, на юг – Марица, а 
на югозапад – Струма. Дунав е втората най-дълга река в Европа с дължина 
2 852 км. Преминава също през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, 
Хърватия, Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна. При градовете Русе и 
Видин, най-големите български градове по устието на реката, са изградени 
мостове, които свързват България и Румъния.

Искър е най-дългата река, която тече само в България, с дължина 368 км 
(заедно с р. Бели Искър). Тя извира от Рила и се влива в река Дунав. Ма-
рица е най-пълноводната река, с дължина 472 км (322 км от тях се намират 
в България). Марица също извира от Рила, но се влива извън България в 
Егейско море. В България има и естествени езера, предимно във високите 
планини и по Черноморието. Езерата в Рила и Пирин са сред основните 
забележителности на България. Големи крайморски езера са Варненското 
и Бургаското. Езерото Сребърна край Дунав е природен резерват с много 
защитени видове. България се слави с минералните си извори и лековити 
води, край които са изградени санаториуми и курорти. Най-известните 
минерални курорти и спа-центрове са в Родопите: Велинград, Нареченски 
бани, Девин, Баните, както и в черноморския град Поморие.

Административно деление

Основната административно-териториална единица, която приема годиш-
ния бюджет и плановете за развитие на общината, е общината с орган на 
самоуправление в лицето на общинския съвет. Функциите на изпълнител-
ната власт в общината се осъществяват от кмета. Областта е по-голямата 
административно-териториална единица, която се ръководи от назначаван 
от правителството областен управител със своя администрация. По този 
начин се осъществява регионалната държавна политика и се осигурява съ-
ответствие между националните и местните интереси. България се дели на 
28 области и 265 общини. Статут на област има и град София. Най-голе-
ми градове са София (1 266 295 човека), Пловдив (505 310 човека), Варна 
(395 488 човека). По-големи градове са Бургас (314 036) и Русе (172 312)29.

29 НСИ, Данни към 31.12.2017 г.
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град софия

Историческа справка

София е столицата на България. Според страницата на Столична община 
в интернет София е разположена в Софийското поле с надморска висо-
чина около 550 метра на територия от 1,311 кв. км. Районът е богат на 
минерални води. През територията на София протичат няколко маловодни 
реки. По-големи са Искър, Владайска, Перловска, Суходолска, Слатинска, 
Боянска, Бистришка, Банкянска.

Столицата има повече от 7000 години история, като първите знаци за разумен 
живот датират от новокаменната епоха, VI-V век преди новата ера. Градът 
е бил известен под различни имена – Сердика, Средец и Триадица. Върху 
древните неолитни селища е построен тракийски град, наречен по-късно от 
римляните Сердика – т.е. град на сердите, по името на населявалото го тра-
кийско племе. Находките от тази епоха могат да се видят в пространството 
между ЦУМ и хотел „Шератон”. Историческият градски център на София от 
тези времена не е променил местоположението си до днес.

Градът става част от българското царство по времето на хан Крум, който 
му дава името Средец. Отбелязва своя празник на 17 септември – денят, 
отреден от Православната църква за почит към св. мъченица София и 
нейните три дъщери Вяра, Надежда и Любов. Сегашното име на града 
идва от раннохристиянската църква, базиликата „Света София”. Безплатен 
тур на София тръгва от Съдебната палата всеки ден в 10 ч., 11 ч. и 18 ч. 
(1 април – 31 октомври) и 11 ч. и 18 ч. (ноември – март). В подлеза на 
Софийския университет и на още три места в София има Културно-ин-
формационни центрове с карти и информация за забележителностите и 
културния живот на столицата.

Жилищни квартали

София е 15-ят по големина град в Европейския съюз, с население 1 266 
295 души. Според резултатите от „Преброяване на населението и жилищ-
ния фонд през 2011 година”, населението на област София, която обхваща 
38 населени места, от които 4 града: София, Банкя, Бухово и Нови Искър 
и 34 села, е 1 291 591 млн. души, което представлява 17,5% от населени-
ето на България (към 01.02.2011 г.).

София има повече от 150 квартала. На тази карта може да се види раз-
положението на всеки един от тях: http://www.kartasofia.com/карта-со-
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фия-квартали.html. Крайни квартали като „Младост” са все по-популярни 
за живеене, тъй като се намират в близост или с удобен транспорт до 
наскоро построения Бизнес парк, в който много хора работят, наемите и 
цените на жилищата са относително ниски, а метрото предоставя удобни 
връзки с други квартали. Купувачите със средни доходи се преориентират 
към райони като „Витоша”, „Кръстова вада” и „Манастирски ливади-изток”, 
а най-търсени през годините са жилища в кварталите „Изгрев”, „Изток”, 
„Лозенец” и „Борово”, сочи анализ на строително-инвестиционната компа-
ния BLD30. Още по-навън от София, в полите на Витоша са по-луксозните 
за живеене квартали „Драгалевци”, „Симеоново” и „Бояна”, където намират 
дом много от по-заможните граждани и чужденци от Западна Европа и 
англоговорящия свят.

Транспортни услуги

Страницата на Столична община има специална секция, посветена на 
транспорта: https://www.sofia.bg/transport. Тя включва аерогарата с разпи-
сание на пристигащите и заминаващите полети, жп гарите и автобусните 
гари с техните адреси, информация за реда на паркиране на автобуси, 
както и интерактивна маршрутна карта на градския транспорт: https://
www.sofiatraffic.bg/interactivecard/. По-удобна карта на градския транспорт, 
която може да ви помогне при придвижване с разписание в реално вре-
ме е страницата https://moovit.com, която има и мобилно приложение за 
мобилни устройства. Страницата https://moovit.com може да се ползва на 
кирилица и на латиница. Специални маршрутни таксита осигуряват бър-
зо придвижване до по-отдалечените квартали. Те превозват пътници, без 
нарочни спирки и на принципа на таксито при махане с ръка. Билетите 
за тях се закупуват от шофьора и са на цена, по-ниска от тази на биле-
тите за градски транспорт. Маршрутите на маршрутните таксита може да 
се намерят тук: http://www.kartasofia.com/маршрутни-таксита.html. София 
разполага и с метро, карта на което може да намерите тук: https://www.
metropolitan.bg/shema/karta-metro.

Всички тези сайтове са на български език. Ето защо предлагаме легенда 
с превод на основните термини, свързани с транспортните услуги в столи-
цата (Виж Приложение 1).

30 Статия на в. Капитал, https://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/09/26/3048782_raste_turseneto_
na_jilishta_v_razvivashtite_se/.
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1.�. живот на външен адрес

Наемането и закупуването на жилище става 
обикновено чрез брокерска агенция. Брокерски-
те агенции могат да се посетят лично на техния 
адрес или да се направи справка за жилищата 
онлайн в интернет.

Наемане на жилище

Наемането на жилище се случва по два начи-
на – директно при договорка с хазяина или чрез 
агенция. И двата начина имат своите положител-
ни и отрицателни страни. Но и в двата случая 
има няколко основни неща, които не бива да 
се пропускат.

Посреднически договор с брокерска агенция

Наемането на жилище без агенция може да изглежда доста привлека-
телно, но крие рискове от измама. Брокерът спестява много нерви и 
излишни усилия, както и понижава рискът да бъдете измамени. Ползва-
нето на професионална брокерска компания е още по-наложително, ако 
не сте от града, в който ще наемате имот. Консултация с такъв профе-
сионалист ще ви позволи да получите синтезиран обзор на пазара за 
наеми за конкретния район – предлагане, наемни цени и перспективи. 
Необходимо е да обясните на брокера всички ваши изисквания и кои 
от тях са съществени за вас, както и да обявите ценовата рамка, която 
може да си позволите за наем. От този момент нататък вашият брокер 
ще е длъжен да следи и да ви информира за всички оферти, които биха 
представлявали интерес за вас. Той ще има отговорност да организира 
огледите, което е сложен процес, който иска отделянето на доста време. 
Задължението на агенцията не се изчерпва с намирането на подходящ 
имот. Вашият брокер ще изложи и защити вашите искания при прегово-
рите за подписване със собственика.

Подпишете посреднически договор с агенцията. В него са описани ан-
гажиментите на страните – задълженията на Вашия посредник, както и 
Вашият ангажимент към фирмата да платите комисионно възнаграждение, 
което обикновено е 50% от стойността на един месечен наем и се запла-
ща еднократно, при сключването на договора за наем.
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Депозит

Важен компонент при наемането на жилище е депозитът. Той е в размер 
най-често на един, понякога на два месечни наема и се съхранява докато 
трае договорът за наем. Депозитът има функцията на гаранционна вноска 
за наемодателя, която покрива евентуални щети, нанесени от наемателя, 
неплатени сметки или наеми.

По отношение на депозитната сума е добре да знаете, че:

– Наемодателят е длъжен във всеки един момент да разполага със сумата 
на депозита, в случай на предсрочно прекратяване на договора.

– Наемателят получава цялата сума на депозита обратно, в случай че на-
пуснете имота, оставяйки го в добро състояние и с платени сметки за 
консумативи.

– И не на последно място, депозитът предлага алтернативен начин за 
разрешаване на спорове между страните, който е по-бърз и евтин, 
отколкото съдебните действия.

Договор за наем

Договорът за наем трябва да обхваща максимално подробно постигнати-
те по време на преговорите договорености между Вас като наемател и 
собственика на жилището като наемодател. Договорените параметри тряб-
ва задължително да бъдат вписани като клаузи в договора. Най-добрият 
договор е този, който залага в своето съдържание решаването на всички 
евентуални бъдещи казуси. Вашият брокер ще се погрижи договорът Ви 
за наем да включва такива условия, които биха ви спестили евентуални 
бъдещи проблеми. За подписването на договора за наем са необходими 
всички документи, касаещи собствеността на имота и самоличността на 
страните.

Трябва да имате предвид, че законът дава широка свобода за постигане 
на уговорки между Вас като наемател и лицето, което Ви предоставя 
имота си за ползване. Затова трябва да бъдете изключително внимателни 
с какви условия се съгласявате при сключването на договора. Параме-
трите при сключване на договор за наем, които обичайно се подлагат 
на дебати от двете страни са цената, срокът и начинът за прекратяване 
на договора, начинът на индексация на наемната цена, неустойките при 
неизпълнение или нарушение, извършването на допълнителни подобре-
ния, заплащането на такси и данъци, видът на документа за платения 
данък.



Глава I. Информационен блок: основни теми �5

Най-добре е да сключите договора за наем в писмена форма, за да е ясно 
какви уговорки са направени, какви задължения възникват за Вас като 
наемател и за наемодателя като такъв. Възможно е уговорките да бъдат 
направени устно, като в този случай договорът ще бъде съвсем законен, но 
доказването на направените уговорки ще бъде по-трудно, а в определени 
случаи дори невъзможно.

Най-често договорите за наем се сключват за срок от 1 година, за да 
може, при евентуално продължаване на договора, да се предоговарят 
условията по тях, като се актуализира наемната цена, например. Трябва 
да се има предвид, че според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) 
срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години, а ко-
гато наемодател е лице, което не е самостоятелен собственик на имота и 
няма право на управление, срокът на договора за наем не може да бъде 
по-дълъг от 3 години (чл. 229 ЗЗД). В случай че Вие и наемодателят сте на-
правили уговорки за срок по-дълъг от гореизброените, тези уговорки няма 
да имат юридическа сила. Възможно е да не уговаряте срок за ползването 
на имота. В този случай договорът е безсрочен и може да бъде прекратен 
с едномесечно предизвестие, и дори с еднодневно предизвестие, когато 
наемът е договорен на ден. (чл. 238 ЗЗД).

Приемо-предавателен протокол

Приемо-предавателният протокол или описът на състоянието на имота в 
момента на предаване на владението би следвало да бъде неразделна част 
от подписания договор за наем. Това е най-важният фактор в наемните от-
ношения, що се касае до това дали и каква част от депозита ще Ви бъде 
върнат след края на договора. За това трябва да сте много внимателни 
при инвентаризацията и описването на обзавеждането и оборудването в 
имота. Приемо-предавателният протокол представлява детайлен списък с 
обзавеждането, оборудването и на показанията на уредите за измерване 
на електрическа енергия, вода, парно, газ и т.н. към деня, в който се на-
насяте. Той може да бъде изготвен от наемодателя или от Вашия брокер, 
но във всеки от случаите трябва внимателно да прегледате написаното в 
протокола преди да подписвате каквото и да било. Ако е необходимо 
към списъка могат да се прикрепят снимки за допълнителна сигурност. 
Приемо-предавателният протокол или описът се подписва от наемодателя 
и наемателя, и при прекратяване на договора служи като инструмент за 
инвентаризация.

Много важно при наемане на жилище е да направите проверка дали 
всички сметки са платени. Трябва да знаете, че независимо, че се водят 
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на наемодателя, те стават Ваша отговорност докато пребивавате в съот-
ветното жилище.

Общи съвети

При огледи на жилища обърнете внимание на различни подробности, от 
които се интересувате. Опитайте се да получите максимум информация 
за собственика, за документацията на имота, за предишни наематели, за 
причините за напускането им и пр. Задължително попитайте за потвърж-
дение на офертата по отношение на наемната цена и срока, за който се 
отдава имотът.

Уточнете със собственика всички детайли по ползване на имота в присъст-
вието на представител на брокерската агенция, включително коя от стра-
ните какви видове ремонти поема за времето на действие на договора, 
какъв е размерът на таксите за поддръжка на общите части, какъв е срокът 
на предизвестието за прекратяване на договора, каква е материалната от-
говорност при евентуални щети, както и какъв е размерът и условията за 
връщане на депозита.

Избягвайте жилища на първия етаж, както и тези в близост до дървета или 
други постройки, които да дават лесен достъп до прозорците.

Проверете дали всички електрически уреди, топломери, водомери, мебе-
лировка и т.н. са изправни, за да не се окажете неприятно изненадани 
впоследствие.

Пазете си всички фактури за платени сметки и не се заблуждавайте, че е 
по-добре да плащате „под масата”, без договор, разчитайки само на пла-
тежни бележки или „честната” дума на вашия хазяин.

Имайте предвид, че при наемане на помещение или жилище в етажна 
собственост, като наемател сте длъжен да изпълнявате наредбите по реда 
и управлението на етажната собственост. В противен случай може да бъ-
дете изваден от наетото помещение и по искане на управата на етажната 
собственост (чл. 235 ЗЗД).

Закупуване на имот

Изборът и придобиването на право на собственост върху недвижим 
имот е сложен и комплексен процес, към който са причастни знанията, 
уменията и опитът на специалисти от различни сфери. Без значение дали 
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става дума за жилище, офис, магазин, гараж или парцел (урегулиран 
поземлен имот), продавачът/продавачите/ трябва да бъде собственик, а 
имотът да е свободен от всякакви тежести (ипотеки, възбрани и др.) и 
претенции на трети лица (съдебни спорове и потенциални опасности от 
такива).

Първата сериозна правна стъпка е изработването и подписването на 
предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Прав-
ната уредба на предварителния договор е дадена в чл. 19 от Закона за 
задълженията и договорите (ЗЗД) и в чл. 362-364 от Гражданско-проце-
суалния кодекс (ГПК). Едновременно с подписването на предварителния 
договор купувачът плаща на продавача капаро (задатък). Според чл. 93 от 
ЗЗД „задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обез-
печава неговото изпълнение”. Ако купувачът, дал задатъка, не изпълни 
задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да 
задържи дадената сума. Удостоверяването на предаването на капарото 
се извършва или с изрична клауза в самия предварителен договор, или 
с разписка, протокол или друг документ, който се явява неразделна част 
от договора.

Предмет на предварителния договор е сключването на окончателен до-
говор във формата на нотариален акт. Задълженията на страните, както 
и целите им, са не само да се явят пред нотариуса, но и да подготвят 
сключването на окончателния договор, да предоставят всички необходими 
за нотариалната сделка документи. От това, доколко точно страните ще 
изпълнят уговореното в предварителния договор, както и доколко внима-
телно ще бъдат изучени всички обстоятелства, свързани с имота, за вре-
мето от подписването на предварителния договор до нотариалното изпо-
вядване на сделката, зависи сигурността и изненадите при придобиването 
на правото на собственост (или друго вещно право, което е предмет на 
прехвърляне).

Според конкретната ситуация в периода между предварителния и окон-
чателния договор, страните се задължават да извършат всички правни и 
фактически действия по обезпечаването на нотариалното изповядване на 
покупко-продажбата, напр. продавачът да извади или актуализира скица 
на имота, удостоверение от кадастъра, данъчна оценка и др. документи. 
Добре е още при подписването на предварителния договор да знаете при 
кой нотариус ще се изповяда сделката, за да успее адвокатът Ви своевре-
менно да съгласува с него всичко необходимо за издаването на нотари-
алния акт и вписването му. Освен свързаните с прехвърлянето на правото 
на собственост действия, редно е продавачът да се задължи да заплати 
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всички разходи, свързани с ползването на имота, преди сключването на 
окончателния договор във формата на нотариален акт и преди въвода Ви 
във владение като нов собственик (ако това е отложено във времето след 
придобиването Ви на нотариалния акт), и да Ви представи доказателства 
за това. Става дума за сметки за комунално-битови услуги (ток, вода, ото-
пление), задължения към етажната собственост, включително за извършени 
ремонти на общите части на сградата, охрана и други подобни, които в 
сгради с повече екстри могат да възлизат на значителни суми.

Предварителният договор възпроизвежда всички съществени условия на 
окончателния договор, следва да включва точно индивидуализиране на 
продавания имот, цената, страните, както и срока за нотариалното изпо-
вядване на окончателния договор, и други условия от важно значение за 
подготовката на окончателния договор.

ресурси

Използваните материали по никакъв начин не представляват препоръка 
за ползването на съответните агенции:

Имоти доверие. Какво да гледаме при наемане на жилище, http://
www.blog.imotidoverie.bg/2018/02/какво-да-гледаме-при-наемане-на-жи-
лище/.

Карта София Квартали, http://www.kartasofia.com/карта-софия-кварта-
ли.html.

Наръчник за наемателя, www.bgimoti.bg.

НСИ. Социално включване и условия на живот, http://www.nsi.bg/bg/
content/8252/социално-включване-и-условия-на-живот.

Правни услуги. Какво трябва да знаем при покупка на имот?, http://
pravni-uslugi.com/pokupka-na-imot/.

Столична община. Правила за поведение и реагиране при възник-
ване на бедствия, аварии и извънредни ситуации, https://www.sofia.
bg/survival.
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1.7. ежедневие и свободно време

1.7.1. Фотоесета на султана Хабиб и беуар муса

Препоръчваме на обучителите да въведат темата за ежедневието и сво-
бодното време в България чрез фотоесетата, създадени от Султана Хабиб 
и Беуар Муса, и двамата търсещи убежище в България към май 2018 г. 
Снимките отразяват техния поглед към град София. Може да ги наме-
рите в приложената електронна папка с визуални материали https://csd.
bg/module_visuals.zip. Може да запознаете участниците в групата, с която 
работите и с писмените обръщения на всеки един от тях, приложени тук. 
Снимките биха могли да бъдат ползвани като фон при дискусия за основ-
ни компоненти на ежедневието или за прекарване на свободното време 
в София.

Фотоесе на султана Хабиб
Превод от персийски език

Здравейте,

Казвам се Султана Хабиб и съм родена в Кабул, Афганистан. Завърших 
12 клас през 2009 г. Получих обучение по фотография в Центъра за съвре-
менни изкуства на Афганистан и в Центъра по фотожурналистика „Трето 
око”. От 2010 г. до 2015 г. работих като фотограф.

Бих искала да разкажа за това какво е положението на афганистанските 
бежанци или мигранти извън страната.

Тук се поражда въпросът: Защо афганистанците са принудени да напуснат 
страната си?

Отговор: Съществуват множество кризи, които принуждават хората да 
изоставят домовете и жилищата си. В това число, заплахата за сигурността 
е най-големият проблем в Афганистан. Също така съчетанието расов и 
религиозен фанатизъм е друг голям проблем, който кара хората да тръгнат 
по пътя на неясната миграция, като и това е непредвидимо, опасно и за-
страшаващо живота състояние.

Положението на бежанците, макар да се разгласява посредством медиите, 
не е нормално и е неясно. От страна на ООН и човешките права тази 
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криза е определена като сериозна опасност, което само по себе си произ-
хожда от липсата на внимание от страна на международните организации, 
човешките права и компетентните правителства. По своя път бежанците 
срещат много проблеми, но за съжаление, когато стигнат до една прие-
маща държава (европейска или неевропейска), на тях не им се обръща 
внимание. Нашите искания и молби към международните и хуманитарни-
те органи и организации, европейските и неевропейските държави са да 
обърнат внимание на проблемите на бежанците.

И причината аз и брат ми да напуснем нашата родина е, че всеки миг 
бяхме заплашвани със смърт, даже бяхме изправени пред религиозен фа-
натизъм, защото брат ми работеше в един американски офис, а аз като 
фотожурналист работех за пресата и медиите.

9 май 2018 г.

Фотоесе на беуар муса
Превод от английски език

Здравейте,

Името ми е Беуар Муса. Аз съм на 29 години и съм от Кюрдистан, Се-
верен Ирак. Живея в София, България, от една година и шест месеца. 
Завършил съм Колежа по администрация и икономика, Департамент по 
бизнес администрация на Университета Навроз в Ирак. Работя като фо-
тограф от 11 години. Работил съм с няколко организации и компании в 
Северен Ирак, като Френския червен кръст, Bouzhin NGO, Alind NGO, 
както и с компании като DNO INTERNATIONAL OIL, Alam Al-maarifah, 
NOBLES.

Сега работя в Каритас като фасилитатор и преводач в регистрационно-
приемателните центрове за бежанци в България.

Миналата година участвах с още четирима фотографи в изложба озагла-
вена „Гранична земя”. Тази година участвах в международен фестивал за 
деца и надарени млади хора, на който взехме три гео-медала. Предстоят 
ми още две лични изложби в следващите два месеца.

Има хора, които ме питат защо, след като имам диплома по бизнес ад-
министрация, не работя в тази сфера, а като фотограф. Моят отговор за 
тези, които ме питат е следният:
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В моя живот преживях национални войни, враждебност и омраза, свързани с 
политиката на моята страна. От раждането ми до днес, съм видял 9 войни и 
насилствени нападения. Кои са жертвите? Със сигурност невинни хора и деца.

Произхождам от семейство, голяма част от членовете на което работят в 
армията, но аз не съм привърженик на сблъсъците и отбраната.

Аз съм привърженик на промяната и развитието в живота, които дават 
възможност да живееш като човек, независимо от религията, расата, наци-
оналността и цвета на кожата. Моята лична цел е чрез обектива на каме-
рата да покажа колко много сфери от живота ни са изпълнени с тъга, за да 
облагодетелстват политици и богати хора, които мразят хората и забравят 
жертвите на ужасните си идеи.

Днес направих тези снимки под мотото „Ежедневие”. Ще видите, че те 
показват един лек живот. Тогава защо? Убийствата и войните са причината 
за унищожението на мирното ежедневие. Спрете да се убивате. Ние сме 
причината да има щастие, то може да дойде от самите нас, а не отвън.

Живейте живота си добре, защото той е толкова красив, колкото сте вие.

6 май 2018 г.

Основна информация, свързана с ежедневието

Сезони и време

България се намира в умерения пояс, което означава, че тук има четири 
сезона. Астрономическата пролет започва с пролетното равноденствие около 
21-ви март. През пролетта дните започват да стават по-дълги от нощта, темпе-
ратурите се повишават, природата се връща към активен живот. Първите ха-
рактерни цветя за сезона са кокичетата и минзухарите. Астрономичното лято 
започва с лятното слънцестоене (около 21-ви юни в Северното полукълбо и 
свършва с есенното равноденствие (около 23-ти септември). Есента започва 
с есенното равноденствие (около 23-ти септември). Това е преходен сезон с 
понякога доста високи температури в началото (циганско лято) и умерени до 
по-ниски към края, когато зимното слънцестоене (около 21 декември) отбе-
лязва началото на зимата. Зимата е сезонът с най-къси дни, а в България са 
характерни обилни снеговалежи и минусови температури. За хората от Афри-
ка и Азия есента и зимата могат да изглеждат изключително студени. Важно 
е да се ползват подходящи дрехи – якета, палта, топли шапки и шалове.
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Обезпечаване на ежедневието

Дрехи могат да се закупят от малки магазинчета 
по улиците, например около Женския пазар; от 
Базар „Илиянци”, където цените са по-ниски; от 
някои от големите супермаркети като „Хит”; или 
на по-високи цени от големите магазини МОЛ.

Храна може да се купи от много и различни 
места. Супермаркетите са най-изгодните места 
за пазаруване на хранителни стоки, както и на 

стоки за бита. Популярни са и пазарите, като Женския например е на 
по-достъпни цени, докато този на Римската стена предлага продукти на 
по-високи цени. Популярни напоследък стават и фермерските или био ма-
газини, но те са по-скъпи, тъй като предлагат автентични стоки, отгледани 
от фермери от села в България.

Други важни сгради са банките. След откриване на банкова сметка, мо-
жете да извършвате финансови операции, можете да кандидатствате за 
кредит, заем или ипотека при закупуване на жилище. С открита сметка, 
можете да ползвате и електронни услуги по интернет, на мобилния Ви 
телефон и чрез карта – на банкомат.

За тези, които не работят на трудов договор, една от най-важните сгради 
в София е сградата на Националната агенция за приходите (НАП). Там се 
плащат данъци, здравни и социални осигуровки, извършват се регистрации 
на фирми, еднолични търговци и самонаети лица. При хората, които рабо-
тят на трудов договор всички плащания се извършват от работодателя.

Други

Важно е да се знае, че в ежедневието можем да се сблъскаме и със 
спешни случаи. Единен европейски номер за спешни повиквания е 112. 
На него можете да се обадите безплатно на службите за спешна помощ 
в страните от Европейския съюз от стационарен или мобилен телефон. 
Телефонът се избира без код. Услугата е денонощна.

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, 
здравето, безопасността или имущество, като пожари, наводнения, спешни 
медицински случаи, смерч (ураганни ветрове), земетресения, катастрофи, 
промишлени аварии и други замърсявания, радиация, зимни бури, съмнения 
за антракс или други биологични агенти, други произшествия и инциденти.
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Не се обаждайте на 112 за информация за пътното движение, за време-
то или други общи въпроси. Ненужните обаждания могат да претоварят 
системата, излагайки на риск живота на тези, които наистина се нуждаят 
от спешна помощ.

1.7.2. места за прекарване на свободното време

В България има много места, на които човек или семейства и групи прия-
тели могат да прекарат свободното си време. Всички места са достъпни и 
за мъже, и за жени. Много от тях са безплатни – например повечето музеи 
и галерии. Театрите и операта са платени, но цената на билета е много 
по-ниска в сравнение с тази в други европейски държави. Има и по-скъ-
пи, комерсиални забавления като водни паркове и басейни. Парковете и 
кварталните градинки са напълно безплатни, а и много от историческите 
забележителности. Много от българите спортуват като посещават фитнес 
зали или специални спортни занимания като пилатес, аеробика, йога и др. 
Много млади хора посещават танцови школи и се обучават в различни 
видове танци: латино, български хора, танго, суинг и др. Всички тези места 
се посещават както от жени, така и от мъже.

В последните години българите започват да прекарват свободното си вре-
ме в т.нар. молове, особено през по-студените есенни и зимни месеци. 
Там те пазаруват, посещават кафенета и ресторанти или гледат филми. 
Някои от моловете на София предлагат специални детски кътове, където 
срещу заплащане на час родителите могат да оставят децата си, докато 
пазаруват или се виждат с приятели.

Посещение на курорти и санаториуми

Хората в България често правят кратки пътувания през свободното си време, 
възможни през уикендите, при натрупване на свободни дни около национал-
ни или религиозни празници или по време на годишната им отпуска.

При здравословни проблеми можете да посетите някои от българските 
санаториуми. Повечето от тях имат минерални лековити извори и рехаби-
литационна и лечебна програма. Това може да стане чрез насочване от 
личния лекар, при което се заплаща минимална такса. Тези заведения биха 
могли да бъдат посещавани и частно срещу заплащане, по-високо от за-
плащането по здравна каса. Информация за рехабилитационните центрове 
в България може да намерите на страницата на „Специализирани болници 
за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД: http://nkrehabilitation.bg/.
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Във връзка с такива пътувания може да се наложи да ползвате настаняване 
на хотел. Това става след предварително направена резервация. В Бълга-
рия има много курорти, разположени по цялото Черноморие, навсякъде 
в планините и в близост до минерални извори. Търсенето на хотел става 
чрез Google search. Често могат да се намерят хотели с отстъпка с ваучер 
или на промоция. Най-разпространените търсачки за хотели, не само за 
България, са booking.com и TripAdvisor.com.

Приложената електронна папка с визуални материали (https://csd.bg/module_
visuals.zip), предлага визуализация на някои от основните места, които може 
да посетите и видите през свободното си време. Идеи в това отношение 
могат да дадат и Султана и Беуар чрез своите фотоесета представени по-
рано.

1.7.3. исторически забележителности

Темата за посещение на исторически забележителности може да бъде 
вплетена като естествен компонент от темата за свободното време и като 
начин за запознаване на лицата, търсещи убежище и получили междуна-
родна закрила с ключови моменти от историята на България. Предложен 
е ъгъл към запознаване на аудиторията с българската история, който пред-
полага събуждане на интерес и лекота във възприемането. Предложеният 
списък не е изчерпателен и може да бъде обогатяван съгласно заявения 
интерес на обучаваните лица и възможностите за предварителна подготов-
ка на обучителите. Предложените културни забележителности са предста-
вителни за конкретни периоди и важни моменти от българската история и 
са подредени хронологично: античен период и тракийска култура, Първа и 
Втора българска държава, Османско владичество, Възраждане, Освобож-
дение от османска власт, Създаване на независима национална държава, 
България през първата половина на ХХ в., България през периода на кому-
нистическо управление.

панагюрско златно съкровище

Панагюрското златно съкровище е открито на 08.12.1949 г. на 2 км от 
гр. Панагюрище. То е изработено в IV-III в. пр. н.е., с общо тегло от 
6.164 кг. Представлява култов сервиз, състоящ се от девет златни съда и е 
едно от основните доказателства за високата материална и духовна култура 
на местните траки. Траките са най-рано засвидетелстваното в писмените 
извори население на българските земи. За първи път те се споменават в 
епосите на Омир „Илиада” и „Одисея”. Те са индоевропейски племена, 
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населявали територията между Карпатите и Егейско море, част от Мала 
Азия и северното крайбрежие на Черно море. Най-известни племена със 
собствена държава са одрисите (Югоизточна Тракия), гетите (Североиз-
точна България и Добруджа до Карпатите и реките Днестър и Днепър), 
едоните (долното течение на р. Струма и планината Пенгей), трибалите 
(областта между реките Морава, Искър и Дунав и Стара планина), вити-
ните (Струмската област, изселени в Североизточна Мала Азия), даките 
(между Карпатите и Дунав) и други. Основен поминък са земеделието 
и животновъдството, овощарство, лозарство, металодобив и металообра-
ботване, грънчарство, златарство и др. От VI в. пр.н.е. насетне, гърците 
напълно възприемат северните си съседи като народ със свой език, начин 
на живот, религия, социални, политически и държавни институции. У нас 
са известни над 400 тракийски селищни могили.

Съдовете на панагюрското златно съкровище са символ на висок соци-
ален статут и са използвани при религиозни церемонии на тракийските 
князе. Те представляват една фиала (блюдо), четири ритона (чаши), три 
риторизирани кани и една ритонизирана амфора с различни зооморфни 
и антропоморфни форми. Три от ритонизираните кани са изработени като 
глави на амазонка, четири са изработени като глави на елен (2), козел и 
кентавър, осмата чаша е изработена като амфора с дръжки под формата 
на кентаври. Представянето на свещени животни и митологични същества 
през античността има ритуална функция, да пречистят течността и да пазят 
участниците в ритуала.

Панагюрското златно съкровище е изложено в Националния исторически 
музей, София, като експозицията често е излагана в музеи в чужбина.

перперикон

Перперикон се намира на 15 км североизточно от днешния гр. Кърджа-
ли, на десния бряг на река Перперишка, над село Горна крепост. Пред-
ставлява огромен скален масив, за който се смята, че възниква преди 
8000 години. Състои се от голямо мегалитно светилище от каменната ера, 
паметници от античността и средновековна крепост.

По времето на траките, Перперек е свещен скален град, столица и кре-
пост с царски дворец. Светилището на траките се намира на 470 м над-
морска височина, разположено на скала на върха на хълм, от която всяка 
сутрин може да се наблюдава изгряващото слънце. Религиозният култ на 
траките е ориентиран към различни богове, включително Дионис, свързан 
с култа към силите на Земята и растежа. Религиозните им вярвания се 
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характеризират и с култ към Слънцето (Орфей). Перперек се превръща в 
своеобразен център на тези вярвания и обичаи. През 2002 г. е открита 
голяма овална зала без покрив, която се покрива като описание със све-
денията на античните автори за храма на Дионис в Родопите. За разлика 
от останалите помещения, залата не е имала покрив, а в самия є център 
е издялан величествен кръгъл олтар, който се извисява на близо 3 м ви-
сочина. По височината на олтарния огън се е гадаело. На североизток от 
олтара е оформена почти квадратна площадка за култовите действия на 
жреците. Археологът Николай Овчаров счита, че това е светилището, пос-
ветено на бога Дионис. Цялата околност и самият връх на Перперикон са 
покрити с хиляди скални изсичания във вид на корита, басейни, преливни-
ци. Всички тези олтари най-вероятно са се ползвали за жертвоприношения 
в чест на боговете. Гледката на монумента с множеството малки олтари и 
каменни изсичания е внушителна.

античен театър, гр. пловдив

Филипопол или Филипополис e античен град, съществувал на мястото на 
днешен Пловдив, наречен на името на своя завоевател, Филип II Маке-
донски, който го превзема през 342-341 г.пр.н.е. На това място град съ-
ществува още от времето на траките с името Евмолпиас, наречен по-късно 
Пулпудева. През римската епоха Филипополис се развива бързо, заема 
Трихълмието и е наречен още Тримонциум. През VI в. във Филипопол 
идват славяните. Включен е в пределите на Българското царство при хан 
Маламир (831-836 г.) и е наречен със славянското име Плъдин (от Пулпу-
дева).

Античният театър съществува от времето на римската епоха, когато Фили-
попол става главен стопански, културен и политически център на Тракия. 
Театърът е разположен в днешния Стар град, в седловината между двата 
хълма Джамбаз и Таксим тепе. Построен в началото на II в.н.е., по вре-
мето на император Траян (98-117 г.), той е един от най-добре запазените 
антични театри в света. Разкрит е при археологически разкопки, проведени 
през 1968 – 1979 г. и е обявен за археологически паметник в бр. 6 на Дър-
жавен вестник от 1995 г. Пространството за зрители (театронът) е амфите-
атрална и разделена на два ранга, всеки състоящ се от 14 реда седалки, 
издялани от мрамор. Седалките са разделени на сектори от спускащите 
се към сцената стълбища. Откъм страната на сцената се издига сценична 
постройка, наречена скене (която е служела и за съблекалня за актьорите). 
Античният театър се е използвал както за театрални представления, така 
и за гладиаторски и ловни игри, и за седалище на Общото събрание на 
римската провинция Тракия. Бил е действащ до края на IV в. и е побирал 
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5 – 7 000 зрители. Голяма част от постройката е разрушена в края на 
IV в. от пожар или земетресение, след което останали 20 от общо 28 реда 
на амфитеатралния театрон. Тъй като скелето е било срутено до основи, 
то е било реставрирано след обстойни археологически проучвания. Днес 
античният театър е адаптиран към съвременния културен живот на Плов-
див, побира около 5 000 зрители и е функционираща сцена за театрални, 
музикални и танцови представления.

месамбрия понтика (несебър)

Разположен на скалист полуостров на Черно море, Несебър е град на 
повече от 3 000 години. Първоначално е бил тракийско селище с името 
Менебрия, което в началото на VI в.пр.н.е. става гръцка колония. Разпо-
ложението, удобните му пристанища и развитието на търговски връзки с 
градове от крайбрежията на 3 морета са предпоставка за развитието на 
града, който достига разцвет през III-II в. пр. Хр. Въпреки че е естествено 
защитен от морето, целият полуостров е бил опасан от крепостна стена, 
която и досега на някои места е запазена с височина до 8 м, а на други 
е напълно разрушена и погълната от морето.

Градът става важен търговски и културен център по черноморското край-
брежие след завладяването му от римляните през 72 г. пр. Хр. когато 
е назован Месемврия. Преименуван е на Несебър след превземането 
му от хан Крум през 812 г., когато става част от българската държава. 
Несебър остава в български ръце и по време на царуването на Си-
меон Велики. След почти 40 години византийско владичество Несебър 
влиза в пределите на Втората българска държава по времето на Теодор 
Светослав през 1304 г., като претърпява голям разцвет по времето на 
цар Иван Александър.

Днешният град носи белега на различните исторически епохи. Древните 
руини датират предимно от елинистичния период и включват акропол, 
храм на Аполон, агора и крепостна стена. Днес могат да бъдат видени и 
останки от ранновизантийски терми (бани), строени през VІ в. Термите са 
били използвани според основното им предназначение до края на VІІІ в., 
след което са преустроени и използвани за жилищни и стопански нуж-
ди. След като Римската империя мести столицата си в Константинопол, 
а християнската религия става официална, в Месемврия започват да се 
строят много християнски храмове. Според различни предания в Несебър 
е имало около 40 църкви, а днес има данни за 23 от тях. Централната 
църква на някогашна Месемврия е била изградена в края на V и началото 
на VІ в., носи името на Св. София и е наричана още Старата митрополия. 
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От периода ХІ-ХІІІ в. е църквата „Свети Стефан” или Новата митрополия, 
която е превърната в музеен обект и се намира в близост до амфитеатъра 
на Несебър. В близост до нея се намира недостроената църква „Свети 
Йоан Алитургетус” от ХІV в., която е обект със свободен достъп. Църк-
вата „Христос Пантократор” се намира в центъра на Стария Несебър и е 
един от най-добре запазените храмове от Средновековието, строен през 
ХІІІ-ХІV в. Друга църква музеен обект е храмът „Свети Спас”, строена през 
1609 г. със средствата на богат несебърски гражданин.

Типични за днешния град са дървените къщи, построени през XIX в. и 
характерни за черноморската архитектура от този период. Освен Архео-
логическия музей, на територията на полуострова се намира и Етнограф-
ският музей на Несебър. Експозицията му е разположена във възрожден-
ската къща Москояни. Къщата е типичен представител на несебърската 
жилищна архитектура, строена е през 1804 г. и е била собственост на 
богат несебърски търговец. В музея са представени предмети и вещи от 
бита и занаятите на жителите на Несебър, както и традиционни местни 
носии.

Градът е обявен за световно историческо наследство от ЮНЕСКО през 
1983 г.

мадарският конник

Мадарският конник представлява скален барелеф от ранното средновеко-
вие, единствен по рода си в Европа. Монументът е издълбан в 100-метрова 
скала близо до село Мадара и изобразява фигура на рицар, триумфиращ 
над лъв. Мадара, разположена в Шуменска област на Североизточна Бъл-
гария е била главно свещено средище на Първата българска държава в 
периода до християнизацията на българите.

Монументът бива описван и като съставен от три фигури – конник, куче 
и лъв. Централната фигура – конникът, е представена в реален размер и 
е разположена най-високо. Той е облечен в дреха до колене, стои върху 
седло с високо облегало и десният (видимият) му крак е пъхнат в стреме. 
Под предните крака на коня се намира легнал лъв, а зад коня е изобра-
зено тичащо куче, устремено към лъва. Поради ерозията на скалата и 
лошото състояние на фигурите, останалите елементи от композицията са 
спорни и нееднозначни. Така например, съществуват три предположения 
за предмета, който конникът държи в лявата си ръка: кана с вино, лов-
джийски рог или поводите на коня. По отношение на дясната ръка някои 
приемат, че с нея конникът хвърля копие срещу поваления лъв, а други 
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считат, че държи юздата на коня. В скалата са изсечени и три надписа на 
гръцки език, отнасящи се до събития от българската история от началото 
на VIII до първата половина на IX в.

Датировката на паметника, както и самоличността на конника все още са 
спорни. В подножието на монумента са открити пещера с артефакти от 
тракийската епоха, българско езическо светилище с каменен надпис за бог 
Тангра, както и малка църква. Тези факти ясно показват, че мястото около 
паметника представлява стар култов център, използван през различни епохи 
от представители на различни религиозни вярвания, което прави датирането 
на паметника още по-сложно. Някои учени свързват барелефа с тракийска-
та култура и смятат, че на него е изобразен тракийският конник, особено 
популярен сред местното население през античността. Позовавайки се на 
стареенето на камъка, други изследователи предполагат, че лъвът в релефа 
е изсечен по-рано от кучето, а конят е преправян във времето. Според 
тях композицията е променена при управлението на Тервел, превърната е 
в ловна сцена и след това са добавени надписите и ловното куче, което е 
типично за такъв сюжет. Съществуват дори мнения, че конникът изобразява 
персийския владетел Дарий или древноиранския бог Митра.

Най-популярната хипотеза обаче е тази за българския произход на скалния 
барелеф. Опирайки се на стилистични характеристики и на информацията 
от надписите, повечето учени са убедени, че край Мадара е увековечен 
някой от българските ханове – Тервел, Крум или Омуртаг. Други пред-
полагат, че ездачът може да не е конкретен хан, а събирателен образ на 
триумфиращия български владетел или да е героят конник от митологията 
на степните народи или дори бог Тангра. Засега най-много привърженици 
намира становището, че конникът представя хан Тервел или обобщен об-
раз на владетелите от езическия период на Първото българско царство. В 
този смисъл той се възприема като символ на българската държавна мощ 
и демонстрация на самочувствието на нейните владетели от езическия 
период.

Мадарският конник е включен в списъка със световно наследство на 
ЮНЕСКО през 1979 г.

плиска – столица на първата българска държава

Плиска е град в община Каспичан, област Шумен, Северна България. Той 
е първата столица на Първата българска държава за периода от 681 до 
893 г. Сведения за създаването на столицата при хан Аспарух (681 – 701), 
първият български владетел, се съдържат в т.нар. Български апокрифен ле-
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топис. Хан Аспарух основава Първото българска държава през 680 – 681 г. 
и управлява до 701 г. След разпадането на Стара Велика България под 
ударите на хазарите, Аспарух повежда оногундурите, основна част от пра-
българите, през реките Днепър и Днестър и заема Онгъла – триъгълника 
между реките Дунав, Серет и Прут, откъдето започва набези срещу Ви-
зантия. Набезите на прабългарите в територията на Византия предизвикват 
похода на император Константин ІV Погонат срещу Аспарух през 680 г. 
Войната в Онгъла завършва с поражение за ромеите поради добрия стра-
тегическия план на Аспарух, укрепения лагер на българите и нерешител-
ността на императора, който след тридневна обсада се оттегля с кораб за 
Месемврия, за да се лекува, а византийската армия е разгромена и пре-
следвана от аспаруховата конница. Хан Аспарух превзема Източна Мизия 
(без Одесос – днешна Варна), сключва като победител договор с местните 
вождове на седемте славянски племена и северите и така основава новата 
българска държава. Така славяните заедно с прабългарите са двата наро-
да, които основават българската държава. На следващата 681 г. Аспарух 
предприема поход на юг от Хемус в Тракия. Император Константин IV 
Погонат е принуден да сключи мирен договор, с който се задължава да 
плаща годишен данък. Този договор се счита за официалното признаване 
на новата българска държава.

Плиска израства на мястото на по-старо славянско селище. Най-ранният 
потвърден документ, свидетелстващ, че градът е столица на Първата бъл-
гарска държава е гръкоезичният надпис (821 – 822), изсечен върху знаме-
нитата Чаталарска колона, намерена на средновековен кръстопът северо-
западно от днешното село Хан Крум (тур. Чаталар) през 1905 г. В неговия 
текст града е наречен Plskas ton kanpon, т.е. „лагерът на Плиска” и се 
споменава изрично като постоянна владетелска резиденция на хан Омур-
таг (814 – 830). Името е гръкоезичен превод на автентичното прабългарско 
название от VIII-IX в., записано във византийските съчинения от X-XI в. като 
Pliskouba и Pliskoba. Наставката ouba, oba там е дума със самостоятелно 
значение: „голямо селище от степен, лагерен тип”. Основните реставри-
рани постройки от първата българска столица се намират на около 3 км 
северно от днешния град Плиска. Останките от средновековния град зае-
мат площ от около 23 км2. Той е бил обкръжен с вал и земен ров, пълен 
с вода, широк до 10 м, дълбок до 7 м и с дължина над 20 км. Зад този 
ров е започвал външният град, в който са живеели занаятчии и селяни. В 
сърцевината му е бил вътрешният град, а в центъра – ханското селище, в 
което е имало малък дворец с мощни отбранителни стени, наречен Ци-
таделата, голям дворец и базилика, строена с каменни блокове. Първият 
дворец в Плиска е бил дървен. Това проличава от откритите при разкопки-
те дупки от набити в земята колове. По времето на хан Крум (803 – 814) 
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е построен първият каменен дворец. След превземането и унищожаването 
на Плиска от император Никифор Геник през 811 г., хан Омуртаг изгражда 
нов дворец, по-малък по размери, но със запазени основи и голяма част 
от приземния етаж. В сградата е имало жилища за хана и за неговите 
гости. На втория етаж е била тронната зала. Дворецът е имал собствен 
водопровод, запазен и до днес. Третата част на Плиска е Цитаделата. В 
нея се намирало основното жилище на хана и неговото семейство. Тя е 
оградена с допълнителна крепостна стена. Близо до двореца на Омуртаг е 
било култовото средище на прабългарската столица. В Плиска българският 
владетел княз Борис I (852 – 889) покръства българския народ през 864 г. 
Друго изключително важно събитие, свързано с живота на града и исто-
рията на българите, е посрещането на създателите на славянската азбука 
Светите братя Кирил и Методий в първата българска столица.

Храм „св. цар борис покръстител”, гр. пловдив

Храмът се намира в централната градска част на Пловдив на ул. „Петко 
Каравелов” №36, в подворието на Светогорския Български Зографски Ма-
настир. Сградата има четири, ориентирани по посоките на света крила, 
които ограждат вътрешен двор с правоъгълна форма. Строена е от 1931 
до 1935 г. На втория етаж в южното крило е устроен храм, посветен на 
св. цар Борис-Михаил Покръстител Български (852 – 889). На същия етаж, 
над западния „Светогорски” вход на сградата, до 60-те години на миналия 
век са били метохът и представителството на Зографския манастир, един 
от историческите паметници в България. Иконите от иконостаса са изписа-
ни в началото на XX в. от зографи монаси от светогорския манастир „Св. 
Пантелеймон”. Тяхна е и изработката на иконата „Св. цар Борис-Михаил”, 
на която светецът е в монашески одежди.

Цар Борис-Михаил е фигура с ключово значение в българската история. 
Той имал далновидността да наложи християнството като официална рели-
гия на държавата. С покръстването в православното християнство цар Бо-
рис приобщил езическото дотогава Българско царство към семейството на 
християнските държави на Европейския континент, засилил централизация-
та на държавата и властта и авторитета на хана, както и обединил духовно 
славяни и прабългари, които до този момент почитали различни божества, 
спазвали различни обичаи и традиции. Покръстването е извършено през 
864 г. като Борис приема името Михаил. В периода между 870 – 879 г. е 
извоювана църковна независимост на Българската православна църква.

Цар Борис е отговорен и за въвеждането на славянския език и славян-
ското богослужение в страната, политически акт от съществено значение 
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във времена, когато доминирала догмата за свещеното триезичие на 
еврейския, гръцкия и латинския езици. Той подкрепил делото на све-
тите братя Кирил и Методий, създали славянската азбука, като приел с 
почести прогонените от Великоморавия техни ученици – Климент, Наум 
и Ангеларий. Те основали книжовно-просветни средища, които станали 
основа за въвеждането на славянско богослужение в страната. Незави-
симостта на Българската православна църква е затвърдена с утвърждава-
нето на събора в Преслав през 893 г. на славянския за основен език в 
богослужението.

Така, цар Борис-Михаил християнизирал страната си, утвърдил автоном-
ността на Българската православна църква и въвел славянска писменост и 
славянско богослужение. През 889 г. се отказал от царския престол и при-
ел монашество – вероятно в манастир близо до столицата Плиска. Свети 
цар Борис починал на 2 май 907 г. На 2 май се отбелязва Борисовден.

преслав – втора столица на първата българска държава

Разположен в днешна Шуменска област, Североизточна България, Преслав 
или Велики Преслав е втората столица на средновековната българска дър-
жава. Обявен е за столица през 893 г. на Преславския църковно-народен 
събор. Преместването на столицата от Плиска в Преслав от цар Симеон 
Велики (893 – 927) демонстрира скъсването с езическото минало и пре-
връщането на България в християнска държава. В изграждането на Велики 
Преслав се проявява имперското самочувствие на цар Симеон, който 
превръща втората българска столица във водещ административен, духовен 
и художествен център в Европейския Югоизток. Градът се превръща в се-
далище на първата българска книжовна школа и център на литературата и 
културата по време на т.нар. „Златен век”. Преславската книжовна школа 
е най-важният литературен и културен център в България и в целия сла-
вянски свят до изгарянето на Преслав от византийския император Йоан I 
Цимисхи през 971 г. Сред изявените български писатели и учени, работили 
в школата, са св. Наум Преславски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, 
Черноризец Храбър.

Подобно на Плиска, Преслав е изграден от два комплекса: Външен и Въ-
трешен град, защитени от високи каменни стени с кули. Във Вътрешния 
град са разположени резиденцията на владетеля, Симеоновият дворец, 
Архиепископията (Патриаршията) и дворцовата катедрала, наречена Злат-
ната църква (още Новата, Кръглата църква). Тя е шедьовър на българската 
архитектура и строителство със своята монументалност, цветни мозайки и 
рисувана керамика. Отличава се с лекота и хармония в пропорциите и не 
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се повтаря с никоя друга църква. Преславската Кръгла църква съперничи 
по изящество на „Св. София” в Константинопол. Още по-грандиозен е 
Царският дворец с голямата Тронна зала. Преславските църкви са част от 
манастирски комплекси във външния град или извън крепостните стени.

В Преслав процъфтява и старобългарското изкуство и занаятчийско произ-
водство на художествена и битова керамика, разноцветно стъкло, декора-
тивна скулптура с оригинални български орнаменти. Такива занаятчийски 
работилници и търговски центрове са били разположени във Външния град 
на столицата. Богатството на духовната и материална култура на среднове-
ковната българска държава при царуването на Симеон проличава и в Пре-
славското съкровище, открито през 1978 г. край Преслав. Съкровището се 
състои от над 120 златни и позлатени украшения, най-вероятно укрити при 
превземането на града от киевски и византийски войски през 969 г. и 971 г. 
То може да бъде видяно в археологическия музей – Велики Преслав.

царевец, гр. Велико търново

Архитектурно-музейният резерват „Царевец” е един от най-посещаваните 
туристически обекти в България. Разположен е на хълма Царевец, който 
се намира в старата част на днешния град Велико Търново. Търновград е 
провъзгласен за столица на Второто българско царство през 1185 г. в кон-
текста на успешното въстание на Асен и Петър срещу византийското вла-
дичество над българските земи. Царевец се превръща в главно укрепление 
на столицата и дом за аристокрацията. Повече от 200 години в града кипи 
политически, икономически и културен живот, което го прави един от най-
големите градове в европейския югоизток. Сред владетелите, ръководили 
българската държава от Царевец, са царете Асен I (1190 – 1196), Калоян 
(1197 – 1207), Иван Асен II (1218-24 – 1241), Иван Александър (1331 – 1371), 
Иван Шишман (1371 – 1395).

Изграждането на крепостната стена, която е запазена и до днес, започ-
ва през XII в. Стената е с дължина 1100 м, дебела на места до 3,40 м и 
висока над 10 м. Крепостта е имала три входа, които се виждат и днес. 
Главният вход, който е бил отбраняван от кули, е разположен от запад. 
Вторият вход е т.нар. Малка порта (Асеновата) и се намира на северо-
западната крепостна стена. Третият вход – Френкхисарската порта, е в 
югоизточния край на крепостта и се охранявал от бойна кула. Тази кула е 
известна като Балдуиновата кула, на името на латинския император Балду-
ин Фландърски, пленен в битката при Одрин през 1205 г. от цар Калоян. 
Легендата разказва, че след битката Балдуин бил затворен в тази кула, 
където по-късно умира.
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В централната част на крепостта е разположен дворцовият комплекс – ня-
колко постройки, обградени от вътрешна каменна стена, две бойни кули 
и два входа. Включва тронна зала, дворцова църква и царски покои. На 
самия връх на Царевец се намира Патриаршеската църква. Освен с маща-
ба и архитектурните си качества, тя впечатлява с иконописите, пресъзда-
ващи възхода и залеза на Второто българско царство. Разкопките показват 
и основите на 470 жилищни постройки, странноприемница, жилища на 
аристокрацията, 23 храма и 4 градски манастира.

Комплексът може да бъде видян чрез аудиовизуалния спектакъл „Звук и 
светлина”, който представя моменти от българската история. Първото шоу 
на спектакъла е излъчено през 1985 г. в чест на 800-та годишнина от въста-
нието на братята Асен и Петър. Днес се излъчва целогодишно, независимо 
от метеорологичните условия и може да бъде наблюдаван безплатно на 
националните празници и на празниците на града.

боянската църква

Храмът „Св. Никола и Панталеймон”, по-известен като Боянската църк-
ва, е исторически паметник, включен в Списъка на световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО през 1979 г. Намира се в подножието на 
планината Витоша, в софийския квартал Бояна. Тя е един от малкото 
цялостно съхранени средновековни паметници, достигнали до наши 
дни, свидетелстващи за значимия принос на българското монументално 
изобразително изкуство към предренесансовия период в европейска-
та култура. В изграждането на Боянската църква се разграничават три 
строителни етапа: първи – краят на Х – началото на ХІ в., втори – сре-
дата на ХІІІ в. и трети – през ХІХ в. Боянската църква е паметник от 
световно значение поради стенописите си и по-специално тези, свърза-
ни с втория живописен слой, датиран през 1259 г. Пресъздадените над 
240 изображения отразяват изключителните постижения на българската 
средновековна култура в лицето на Търновската живописна школа. В по-
голямата си част тези иконописи се отличават с индивидуалност, психо-
логическа дълбочина и реализъм. Изразителните реалистични портрети 
на ктиторите севастократор Калоян и съпругата му Десислава и на бъл-
гарския цар Константин Асен Тих и царица Ирина, изпълнени прецизно, 
с много вещина и чувство, са едни от най-старите запазени портретни 
изображения на личности от българската история. Неизвестни остават 
имената на творците, създали иконописите. Названието Боянски май-
стор се използва като събирателно, обозначаващо художниците, изогра-
фисали църквата и придобили майсторство в ателиетата на Търновската 
живописна школа.
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Бояна е единственият цялостно запазен и най-изявен паметник на Търнов-
ската живописна школа от XIII в. По мнението на много известни специа-
листи фреските на църквата от XIII в. са близки с творбите на византийски-
те майстори от т.нар. Палеологов ренесанс, както и пряко предшестващи 
Италианското възраждане.

Реставрацията на църквата „Св. Никола и св. Пантелеймон” започва в 
средата на ХХ в. и завършва през 2006 г. От 2003 г. Боянската църква е 
филиал на Националния исторически музей.

рилски манастир

Рилският манастир „Св. Йоан Рилски”, често наричан „Съкровищницата на 
България”, се намира в Рила планина при реките Друшлявица и Рилска. 
Основан през първата половина на Х в., манастирът е включен в Списъка 
на световното културно наследство на ЮНЕСКО, като през вековете остава 
просветен, духовен и културен център на България.

Историята на Рилската обител е свързана с първия български отшелник 
св. Йоан Рилски, който се установил в района и се отдал на пост и мо-
литва. След смъртта му през 946 г., св. Йоан Рилски бил погребан до 
пещерата, в която е намирал усамотение. Цар Петър (927 – 969) пренесъл 
мощите на Рилския чудотворец в Средец (София) и тогава вероятно той 
бил канонизиран за светец.

Манастирският комплекс играе важна роля в духовния и социалния живот 
на Средновековна България като огнище на святост и място на поклонение. 
През време на турското владичество (ХV – ХІХ в.), Рилският манастир става 
център на духовно, културно и книжовно самосъхранение и възраждане на 
българския дух и народност. След като била опожарена, Търновската кни-
жовна школа се премества в обителта. Рилската библиотека бива възобно-
вена и обогатена с нови ръкописи. Към края на ХVІІ в. била създадена кни-
говезка работилница. Установени били връзки със Светогорски манастири. 
През Възраждането (ХVІІІ – ХІХ в.) Рилската обител открива редица метоси и 
училища. Изтъкнатият книжовник и игумен на манастира (от 1860 до 1864 г.) 
йеромонах Неофит Рилски, подготвя учители и духовници за цялата страна. 
Той е основател и пръв учител на прочутата Габровска гимназия.

Разрушен от пожар в началото на XIX в., манастирът е построен наново 
между 1834 – 1862 г. Архитектурата и фреските на манастира представля-
ват шедьовър, който свидетелства за запазените дух и самосъзнание на 
българския народ във вековете на чуждо владичество.
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тoмбул джамия

Томбул джамия е най-голямата джамия на територията на днешна Бълга-
рия. По време на османското владичество, тя се е намирала в центъра 
на днешния град Шумен, но в резултат от разрастването на селището 
понастоящем е локализирана в югозападната част на града. Тя е част от 
мюсюлмански религиозен комплекс, включващ самата джамия, медресе с 
шадраван, библиотека и основно училище. Джамията се намира в среда-
та, а училищата є са разположени симетрично от двете є страни. Името на 
сградата „томбул” идва от формата на купола (на турски: tombul означава 
събран, струпан, дебел, надут, топчест). Нарича се още Йени (от турски, 
т.е. новата) джамия и по името на основателя си Шериф Халил паша 
джамия.

Джамията е построена в периода между 1740 – 1744 г. като е изградена 
в зародилия се в началото на века османски стил „ляле” (от турската 
дума „лале”), съчетаващ традиционна османска архитектура със запад-
ноевропейска следренесансова. При оформлението на комплекса влия-
ние са оказали и местните строителни традиции. Молитвената зала се 
осветява от четири пояса прозоречни отвори, като горните три пояса са 
с цветни витражи. Тя има великолепна акустика, която се получава от 
многобройните глинени гърнета, вградени в купола и стените. По стените 
на храма са изписани знамения от Корана (айети) и слова на пророка 
(хадиси).

Вляво от молитвената зала може да се посети комплексът медресе 
(мюсюлманско средно или висше училище) с дванадесет помещения, 
където живеели учениците, и библиотека на втория етаж. Тук са били 
съхранявани изключително ценни томове със съчинения на арабски и 
персийски език, също и карти на знаменития арабски географ от нача-
лото на XII в. Абу Абдал Мухаммед Идриси, преди да бъдат преместени 
за съхранение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” 
в София.

Минарето на джамията е с височина 40 м, с 99 спираловидно разполо-
жени каменни стъпала. В просторния двор има шадраван за ритуално 
измиване, с покрив, носен от 8 колони.

Томбул джамия е паметник на османското културно наследство в Бълга-
рия формирано в периода на Османското владичество (1396 – 1878). По 
информация за структурите на мюсюлманското изповедание, налична на 
интернет страницата на Главно Мюфтийство, днес в България функциони-
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рат 1 154 джамии и месджиди, които обслужват религиозните нужди на 
мюсюлманското население на страната31.

априловската гимназия, гр. габрово

Периодът между началото на ХVIII и края на XIX в. в българската история 
се свързва с процеси на значителна трансформация и обновление, които 
биват разглеждани в събирателния термин Възраждане. Дълбоките об-
ществени промени, обхванали българското общество през този период, са 
свързани с движение за културна, духовна и политическа независимост на 
българския народ от Османската империя, която довежда до скъсване с 
империята и създаване на национална българска държава през 1878 г. Три 
големи движения на българския народ характеризират епохата на Възраж-
дането: за модерна българска просвета и култура, за национална българска 
църква и за национално освобождение.

Априловската гимназия в Габрово, днес „Национална Априловска гимна-
ция”, е един от символите на движението за модерна българска просвета 
в периода на Възраждането. На 2 януари 1835 г. в Габрово е открито пър-
вото българско светско училище с дарения на родолюбиви габровци. При 
смъртта си през 1847 г. Васил Априлов, възрожденец, просветител и дари-
тел, оставя цялото си състояние на Габровското училище с препоръката то 
да се превърне в „училище за висока наука”. За нуждите на училището 
се създават първите учебници, помагала и пособия, които се възприемат 
като еталон от по-късно възникналите български училища. През 1872 г. 
Габровското училище прераства в Първата пълна гимназия в българските 
земи под османска власт с името „Главно мъжко класно училище”, като 
девическото училище става петокласно. През 1889 г. тя приема името на 
своя благодетел Васил Априлов и се нарича Априловска гимназия.

Априловската гимназия функционира и днес като има репутацията на едно 
от най-добрите средни учебни заведения в страната.

Копривщица

Град Копривщица (подобно на Габрово) е представителен за Възрожден-
ския период в българската история. Той се намира в Западна България, 
Софийска област. Понятието Възраждане е събирателно за период в кул-
турата, икономиката, духовното и политическо развитие на българите в 
късната Османска империя, преди Освобождението. В условията на ре-

31 Населението с мюсюлманско изповедание в България наброява 577 139 души (Преброяване 2011).
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форми в Османската империя, градът се развива като един от икономи-
ческите центрове на българското население през възрожденската епоха, 
като ражда класа на заможни българи, културни дейци, общественици и 
революционери. В Копривщица са родени много българи, отдали живота 
си на Освобождението. Тодор Каблешков и Георги Бенковски са нацио-
нални герои, организатори и участници в Априлското въстание, най-голя-
мото въстание на българите срещу османското владичество. То избухва 
в Копривщица на 20 април 1876 г. Широкият отзвук на въстанието, след 
неговия погром, провокира поредица от събития, които водят до освобож-
дението на България от османско владичество и създаването на модерна 
национална държава. В Копривщица са родени и Найден Геров (един от 
първите български писатели, издатели, литературоведи и народопсихолози), 
Йоаким Груев (виден учител, борец за църковна независимост, книжовник 
и обществен деец), Петко Каравелов (деен общественик и политик от това 
време), както и много други българи, участвали в освободителните борби, 
Първата и Втората световна война, учители, артисти и творци.

В Копривщица могат да се видят в автентичния им вид къщите на видни 
български възрожденци, родени там. Една от тях е Ослековата къща, най–
известният архитектурен и етнографски паметник на града, собственост 
на богат търговец от Копривщица от средата на XIX в. Домът на Георги 
Бенковски – ръководителят на Априлското въстание, също представлява 
интерес. Дървеното оръжие, знамето на доброволците, шито от Райна 
Княгиня, и оръжието на Войводата са най-ценните реликви, пазени тук. 
Може да бъде посетена и Къща-музей „Любен Каравелов”, която представя 
революционната и журналистическата дейност на един от най-изтъкнатите 
умове на Копривщица и цяла България. Специално преживяване може да 
предложи Къщата музей на големия български поет Димчо Дебелянов. 
Родният дом на поета, реставриран през 1957 г., улавя атмосферата на 
неговата неповторима поезия. Дворът на родния му дом е пресъздаден в 
магическото стихотворение „Помниш ли, помниш ли тихия двор”.

Помниш ли, помниш ли тихия двор,
тихия дом в белоцветните вишни?
…
Помниш ли, помниш ли в тихия двор
шъпот и смях в белоцветните вишни? –
Ах, не пробуждайте светлия хор,
хорът на ангели в дните предишни…

Копривщица е обявена за град-музей през 1952 г. През 1971 г. градът по-
лучава статут на архитектурен и исторически резерват, а през 1978 г. и на 
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национален архитектурен резерват с международно значение и селище за 
международен туризъм. Копривщица днес е жив музей, който разполага с 
нужното оборудване за организиране на обучения и анимиране на харак-
терни за Копривщица занаяти – тъкачество, шев, плетене и дърворезба.

етнографски музей на открито „етър”

Музеят „Етър” е разположен на 8 км южно от гр. Габрово, открит е 
на 7.09.1964 г. и представя архитектурата, бита и стопанското минало 
на Габрово и габровския край през Възраждането (втората половина на 
ХVІІІ в. и ХІХ в.). Благоприятните икономически и политически промени, 
настъпили в Османската империя след 30-те години на ХІХ в. допринасят 
за издигането на Габрово (подобно на Копривщица) като значителен сто-
пански, духовно-просветен и търговски център и го превръщат в един от 
символите на икономическия подем на българите през Възраждането. По 
това време в града се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират 
пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола.

Музеят е умалена възстановка на някогашно Габрово, с новопостроените 
тогава къщи и упражняваните занаяти. В музея са разположени 50 обек-
та – технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилни-
ци, обекти с обществено значение. Занаятчийската чаршия представя 16 
образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на 
възрожденските строители. Посетителите могат да наблюдават старинната 
технология, оригиналните инструменти, да разговарят с майсторите занаят-
чии и да закупят ръчно изработен предмет от метал, кожа, глина, дърво, 
вълна, козина и др. Представените традиционни занаяти са бакърджийство 
(медникарство), грънчарство, дърворезбарство, иконопис, коларо-железарство 
(включва уменията на ковачи и дърводелци), кожухарство, куюмджийство 
(производство на сребърни изделия), ножарство, сарачество (изработване на 
впрегатни и ездитни конски принадлежности, ремъци, каиши, куфари, чанти, 
колани, паласки, кобури, щавени цървули и др.), тъкачество, шекерджийство 
(изработване по старинна технология на захарни изделия), фурнаджийство, 
хлопкарство (изработването на ковани звънци и на камбани за черкви).

паметникът на левски, гр. софия

Паметникът на Васил Левски в София е открит през 1895 г. и е един от 
първите построени в града след Освобождението на България. Архитект 
е Адолф Вацлав Колар – първият градски архитект на София. Средствата 
за изграждането на паметника са набрани чрез доброволни дарения на 
граждани и общини от цялата страна.
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Васил Иванов Кунчев (1837 – 1873) или Васил Левски, е български национа-
лен герой, идеолог и стратег на българското освободително движение през 
Възраждането. Той смятал, че българското революционно движение трябва 
да се развива самостоятелно и независимо, като разчита само на силите 
на народа. Като основател на мрежа от вътрешни революционни комитети 
и Вътрешна революционна организация (ВРО) той работел за продължител-
ната подготовка на народа във вътрешността на страната, като единствена 
солидна основа за осъществяването на националната революция. Вътреш-
ната революционна организация, създадена и ръководена от Васил Левски, 
е връх в освободително дело на българите и стои в основата на след-
ващото развитие на българската национална революция – на Априлското 
въстание и освобождението на България от османско владичество. Меч-
тата на Левски е чиста и свята република, в която всички да имат равни 
права, независимо от своята народност и вероизповедание. Известен като 
Апостола на свободата, той е почитан като най-големия национален герой 
на България, символ на висок политически и нравствен идеал, изцяло слят 
с делата му. На 27 декември 1872 г. Васил Левски е заловен от турската 
полиция до Къкринското ханче край Ловеч. На 18 февруари 1873 г. в тога-
вашните околности на София е изпълнена смъртната му присъда. Паметни-
кът на Васил Левски е издигнат на мястото, където той е обесен.

За пълноценна „среща” с Апостола на свободата би могло да бъде посетен 
и Национален музей „Васил Левски” в гр. Карлово.

музей „Възраждане и учредително събрание”, гр. Велико търново

Музеят „Възраждане и Учредително събрание” се намира в гр. Велико 
Търново. Експозицията му е разположена в сграда на стария турски ко-
нак – архитектурен паметник изграден през 1872 г. от големия възрожден-
ски строител майстор Колю Фичето. През 1985 г. е завършена адаптацията 
на сградата с оглед предназначението є за музей.

Експозицията е разгъната на три етажа. На първия и втория етаж са пред-
ставени свидетелства за икономическия, духовен, културен и политически 
подем на българския народ през епохата на Възраждането.

На третия етаж е възстановена залата, в която е проведено Учредителното 
събрание в Търново през 1879 г., поставило основите за развитие на съвре-
менна България. С руско – турската война от 1877 – 1878 г. и последвалите 
Санстефански предварителен мирен договор (3 март 1878 г.) и Берлински 
договор (1 юли 1878 г.) се поставя началото на модерната българска държа-
ва. Основен елемент от подготовката на българското общество за самосто-
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ятелен държавен живот е създаването на Народно събрание или парламент 
и изработването и приемането на Конституция. За тази цел между 10 фев-
руари и 16 април 1979 г. в Търновград заседава Учредително събрание в 
състав от 229 души. На 16 април 1879 г. то приема Търновската консти-
туция, която провъзгласява Третата българска държава за конституционна 
монархия с еднокамарен парламент, в която разделението на властите има 
основополагащо значение. Законодателната власт е поверена на Народно 
събрание, основано на всеобщи избори, в които могат да участват всички 
мъже, навършили 21 години. Върховната изпълнителна власт принадлежи 
на княза. Личността му е обявена за „свещена и неприкосновена”, което 
го освобождава от гражданска и наказателна отговорност. Той получава 
възможност да упражнява силен контрол върху дейността на правител-
ството – министрите се назначават и освобождават от него и са лично 
отговорни пред него за действията си. Той свиква и разпуска парламента, 
като законите получават сила едва след неговото одобрение. Заедно с това 
той е и върховен главнокомандващ. Конституцията прогласява принципа 
на спазване на основните граждански права и демократични свободи: 
равенство пред закона, всеобщо избирателно право, свобода на словото, 
печата и сдруженията, неприкосновеност на частната собственост, свобода 
на вероизповеданията, задължително безплатно начално образование.

Търновската конституция е основен закон на България от 1879 до 1947 г., 
като на два пъти – 15 май 1893 и 11 юли 1911 г. е претърпяла изменения 
и на два пъти е спирана от действие – по време на Режима на пълномо-
щията (1 юли 1881 – 6 септември 1883 г.) и по време на Деветнадесето-
майския режим (1934 г.). 

сграда на народното събрание, гр. софия

Сградата на Народното събрание е една от първите обществени сгради, 
построени след Освобождението от Османско владичество през 1878 г. 
Намира се на площад „Народно събрание” 2 в София. Правителственото 
решение за построяване на сегашната сграда на Народното събрание е 
взето на 4 февруари 1884 г., като по това време министър-председател е 
Петко Каравелов. Сградата е построена през 1884 – 1886 г. по проект на ар-
хитекта Константин Йованович, автор и на проекта на Сръбската скупщина. 
Сградата е изградена в неоренесансов стил, като вътрешно е преустройвана 
многократно, но основният є изглед е запазен. На фронтона е изписано мо-
тото „Съединението прави силата”. То е част и от националния герб на Бъл-
гария. Изключително ценна е библиотеката на Народното събрание. Само 
тук могат да се намерят всички стенографски дневници от заседанията на 
българския парламент от неговото учредяване през 1879 г. до сега.
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Сградата на Народното събрание е обявена за паметник на културата от 
национално значение през 1955 г., а с писмо на Националния институт за 
паметници на културата от 1976 г., е обявена за исторически и архитекту-
рен паметник на културата с категория „национално значение”.

Всяка година Народното събрание може да бъде посетено от граждани 
в т.нар. ден на отворени врати. В дните на отворени врати посетителите 
могат да разгледат сградата, както и да видят оригинала на Търновската 
конституция и други експонати, свързани с историята на парламентар-
ния живот в модерна България. Денят на отворени врати през 2019 г. е 
10 февруари по повод 140 години от първото заседание на Учредителното 
събрание.

софийски университет „св. Климент охридски”

Софийският университет „Св. Климент Охридски” е най-старото и най-го-
лямо висше учебно заведение в България. Той е създаден през 1888 г. с 
решение на Народното събрание, което преобразува педагогическия клас 
към Първа мъжка гимназия в София във Висше училище. До 1892 г. започ-
ват да функционират Историко-филологическо и Физико-математическо от-
деление, както и Юридически факултет. През 1894 г. Висшето училище се 
преобразува в университет с името „Български университет братя Евлоги 
и Христо Георгиеви от Карлово”. До 1938 г. Университетът вече има 7 фа-
култета, 72 института, значителен библиотечен фонд и собствено научно 
списание. От 1902 г. патрон на Университета е Св. Климент Охридски, 
като от 1905 г. неговият празник, 25 ноември, става патронен празник 
на Университета. От 1916 г., с приемането на Григорианския календар, 
празникът на Университета започва да се чества на 8 декември, който се 
утвърждава като символна дата на университетската празничност в наци-
онален план – приеман днес за всеобщ студентски празник. От 1935 г. 
Софийският университет започва да носи името на своя патрон. От 1994 г. 
с решение на съвета на ректорите 8 декември е обявен за неучебен ден 
за всички студенти в България.

Основната сграда и символ на Университета – Ректоратът, както и Универ-
ситетската библиотека са създадени благодарение на дарение на братята 
Евлоги и Христо Георгиеви. Ето защо техни бронзови статуи са поставени 
пред фасадата на Ректората. Сградата на ректората е построена по проек-
ти на френския и българския архитекти Анри Бреасон и Йордан Миланов. 
Строителството є започва през 1924 г., а това на Университетската библи-
отека през 1930 г. Двете сгради са тържествено осветени на 16 декември 
1934 г.
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Постепенно Софийският университет „Св. Климент Охридски” става един 
от авторитетните научни центрове на Балканите. Днес той е най-големият 
и престижен учебен и научноизследователски център в страната, който 
обхваща 16 факултета със 117 специалности.

парк-музей „Врана”

Парк-музей „Врана” представлява лятна резиденция на царското семейство 
създадена от цар Фердинанд I. Тя се състои от Дворцов комплекс и парк, 
намиращи се на 11 км от София.

Дворцовият комплекс „Врана” се състои от 2 сгради. Първата е вила, 
построена от архитект Георги Фингов през 1904 г. като двуетажна ловна 
хижа. Дворецът е построен между 1909 и 1912 г. като начело на проекта 
стои известният тогава архитект Никола Лозанов. Името на Двореца е 
резултат от страстта на княза към орнитологията и решението му да го 
кръсти на първата кацнала на покрива птица. Накацан за първи път от 
ято врани, Дворецът остава в историята с името „Врана”. В Двореца се 
намират кабинетът на царя, Министерският салон, Старобългарската стая, 
Чайната, Овалната трапезария, Големият салон, както и впечатляващата 
Карелска столова – подарък от руския император Николай II за пълноле-
тието на неговия кръщелник цар Борис III. Името на залата идва от вид 
бреза, отличаващ се с особена твърдост и здравина, който същевременно 
е изключително красив.

Съставна част от Двореца представлява паркът „Врана”. Той е създаден 
под влиянието на европейските пейзажни паркове и е едно от първите 
произведения на парковото изкуство в България. Изграждането му започва 
през 1900 г. и продължава 43 години с участието на градинари от различ-
ни европейски страни и Русия. Доставяни са голямо количество фиданки 
и семена на цветя от всички континенти, което обяснява впечатляващото 
днес разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти вида от 118 се-
мейства и 435 рода на територия, по-малка от 100 ха. Някои от тях са 
изключително редки и на възраст колкото самия парк. Една от забеле-
жителностите на парка е езерото с лилиите, за което Фердинанд внася 
разнообразни видове лилии от Япония, Китай и Австралия. Други забе-
лежителности са алпинеумът „Даалем”, царските конюшни и множеството 
застрашени дървесни видове.

След абдикацията на Фердинанд през 1918 г. имението „Врана” е на-
следено от неговия син, цар Борис III, а след това става собственост и 
на Симеон II, до изпращането на царското семейство в изгнание. След 
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1946 г. в Двореца са живели временно комунистическите лидери Георги 
Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков и Тодор Живков. Резиденцията 
през комунистическия период се е използвала и за настаняване на чуж-
дестранни гости, официални събития и др. През 1998 г. е върната на сина 
на цар Борис III, Симеон II Кобурготски и неговата сестра Мария Луиза. 
През 2001 г. Симеон Кобурготски подарява Двореца „Врана” на Софий-
ската градска община при условието той да бъде отворен за посещение 
от граждани. Дворецът „Врана” все още не е отворен за посетители, тъй 
като в него все още тече реставрация. Парк-музей „Врана” е отворен за 
посещения от 2013 г.

Първият княз на Освободена България е Александър Батенберг (1879 – 
1886), който е избран от Великото Народно събрание от трима кандидати. 
По време на неговото управление през 1885 г. е прокламирано и извоюва-
но Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Подкрепил и 
застанал твърдо зад Съединението, княз Батенберг е принуден да абдикира 
на 26 август 1886 г. под натиска на Русия и Германия.

Цар Фердинанд е вторият княз на новоосвободена България (1887 – 1908) 
и първият цар (1908 – 1918). Избран е от Великото Народно събрание на 
7 юли 1887 г. Основно негово постижение е обявяване на независимостта 
на българската държава през 1908 г. Той абдикира от трона след пораже-
нието на България в Първата световна война в полза на сина си Борис III 
(1918 – 1943). Последният цар на България е Симеон II Сакскобурготски 
(1943 – 1946), син на Борис III, който поради ненавършено пълнолетие 
управлява с Регентски съвет. След преврата от 9 септември 1944 г. цар-
ското семейство живее под домашен арест в двореца „Врана”, а след 
провеждането на 15 септември на Референдум за обявяване на България 
за Република, то е прогонено от страната.

музей на градския бит, гр. русе

Музеят на градския бит е отворен през 1987 г. като първият у нас етног-
рафски музей, представящ градската култура на българите от края на XIX 
и началото на XX в. Различни временни изложби от колекциите на музея 
илюстрират навлизането на европейската градска култура у нас и дават 
представа за ежедневието и празниците на богатите фамилии по онова 
време. Музеят предлага и възстановка на интериор на богат градски дом 
с характерни помещения – салон за гости, музикален салон за домашни 
концерти, стая на домакинята и спалня, обзаведени с мебели, внесени от 
Австрия и Германия. Представени са и колекции от сребърни прибори, 
порцелан, стъкло, сребро, седеф, свидетелство за европеизиране всекидне-



Глава I. Информационен блок: основни теми 95

вието на българина и за финансовите възможности на богатите русенски 
фамилии.

В края на XIX в. градовете на новоосвободена България се европеизират 
много бързо. Най-рано тези влияния проникват в гр. Русе. Като пристани-
щен град, разположен на брега на р. Дунав и чрез търговските си връзки, 
Русе предлага на русенци пряк досег с бита и културата на западната част 
на Европейския континент.

Къщата, в която се помещава експозицията на Музея на градския бит, е 
строена през 60-те години на XIX в. В нея се помещава консулството на 
Прусия. След Освобождението на България, къщата става собственост 
на богатия русенски търговец Стефан Камбуров, който кани австриец-
ът-живописец Шарл Шаусберг да изпише стените и таваните на втория 
етаж, както е било модерно по това време. Музеят на градския бит 
е известен като Къщата на Калиопа. Според градската легенда къщата 
била построена от Митхад паша, валия на града през 60-те години на 
XIX в., и подарена на местна българка на име Калиопа, в която той бил 
влюбен.

Камбаните

Монументът „Знаме на мира” или „Камбаните” е един от емблематичните 
паметници от времето на социализма. Намира се в гр. София, в близост 
до жилищен комплекс Младост. Построен и открит е през 1979 г. във 
връзка с домакинството на България на международната детска асамблея 
„Знаме на мира” под егидата на ЮНЕСКО. Международната инициатива 
е следствие от решение на ООН да обяви 1979 г. за година на детето. 
Идеята за провеждане на среща на децата от цял свят в България е на 
Людмила Живкова, дъщеря на тогавашния председател на Държавния съ-
вет на НРБ, Тодор Живков. Намерението е срещата да символизира от-
варянето на страната към Западния свят и оставянето на заден план на 
политическите сблъсъци от Студената война.

Международната детска асамблея „Знаме на мира” се провежда между 
16 и 25 август 1979 г., като фестивал на детското изкуство и под мотото 
„Единство, творчество, красота”. Идеята на събитието, в което се включ-
ват делегации от 77 държави, е да даде възможност на деца от различни 
държави да творят заедно и да опознаят културата на останалите държави 
участнички. Поанта на събитието е паметникът „Камбаните”, изграден само 
за 30 денонощия. Той представлява архитектурен комплекс от четири вер-
тикални пилона и два хоризонтални полукръга, на които са разположени 
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множество камбани от целия свят, по-голямата част от които са поставени 
от детските делегации, участвали в асамблеята. Българската камбана тежи 
1300 кг, като реверанс към честванията по случай 1300-годишнината от 
основаването на българската държава, провели се през 80-те години на 
миналия век.

По първоначален замисъл събитието асамблея „Знаме на мира” в София от 
август 1979 г. трябва да е еднократно, но то се оказва толкова успешно, 
че ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и страните, участвали в асамблеята, заявяват 
готовност да подкрепят следващи негови издания. Така асамблеята „Знаме 
на мира” започва да се провежда на всеки 3 години. До 1989 г. в София 
се провеждат четири асамблеи и четири срещи на деца от целия свят. 
В тях са участвали общо 3 900 деца от 138 държави и 14 000 деца от 
България.

След промените от 1989 г. паметникът Камбаните преживява упадък, някои 
от камбаните са откраднати, други повредени. Опит да бъде възроден 
заедно с първоначалната идея на асамблеята прави дъщерята на Людмила 
Живкова – Евгения, която създава през 1999 г. Фондация „Знаме на мира”. 
Направени са няколко опита за организиране на нова международна асам-
блея, но без подкрепата на държавните институции, ефектът е слаб. През 
2002 г. е поставена първата нова камбана – подарък от папа Йоан Павел II 
по време на визитата му в България. През 2006 г. камбана подарява Изра-
ел. Най-новата дарена камбана е тази от футболен клуб Базел, поставена 
на 22 ноември 2016 г. В комплекса днес има 107 камбани.

национален дворец на културата (ндК)

Националният дворец на културата в София или НДК е изграден между 
1978 и 1981 г. по инициативата на столичното ръководство на Българската 
Комунистическа Партия (БКП). Идеята датира от средата на 70-те години 
на миналия век. Първите стъпки, свързани с намерението, проучването и 
проектирането, са направени през 1975 г. Идеята е на Людмила Живкова, 
дъщеря на тогавашния генерален секретар на ЦК на БКП Тодор Живков 
за изграждане на център с многофункционално културно предназначение 
или модерна сграда за конгреси, концерти и други културни събития с 
всички съвременни удобства. Строителството започва през 1978 г., а от-
криването през март 1981 г. е кулминация в честванията на юбилея 1300 
години от създаването на българската държава. До 1990 г. Дворецът на 
културата носи името Народен дворец на културата „Людмила Живкова”. 
В архитектурен план сградата е символна за периода на късния социа-
лизъм.
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Днес Националният дворец на културата е активно функциониращо сре-
дище. Той е разположен на 8 етажа и 3 подземни нива и разполага с 
13 зали, и 55 конферентни помещения с капацитет от 100 до 4000 места, 
както и възможност за оползотворяване на над 15 000 кв. м изложбена 
площ. Разполага с отлично техническо оборудване за различни мероприя-
тия и прояви: конгреси, конференции, концерти, кино-прожекции, изложби 
и изложения.
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2. граждансКо образоВание

2.1. държавно устройство и форма на управление

управление на република българия

България е парламентарна република. 
Формата на управление на страната е 
демократична, което означава, че бъл-
гарският народ избира своите управ-
ници чрез избори. Основният закон в 
страната е Конституцията, която поста-
новява разделение на трите основни 

власти – законодателна, изпълнителна и съдебна (Чл. 8). Тези три власти, 
заедно с четвъртата (медиите) взаимно се контролират и балансират.

Разделението на властите предполага упражняването на трите важни функции 
на властта от отделни и независими един от друг органи. Разделението на вла-
стите цели да ограничи вероятността за произвол в управлението, като всеки 
един от трите органа на властта упражнява контрол върху останалите.

законодателна власт

Конституция

Конституция се нарича основният закон на дадена държава, който устано-
вява принципите на управление – формата, структурата и процедурите на 
държавните и местните органи, икономиката и обществото, и отношенията 
между държавата и гражданите. Конституционните принципи са изложени 
в писмен документ – Конституция.

Най-новата Конституция на България е приета през 1991 г. Най-важните 
членове на Конституцията гласят:

Чл. 1.
(1) България е република с парламентарно управление.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него 
непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
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(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, дър-
жавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъщест-
вяването на народния суверенитет.

Чл. 4.
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Кон-
ституцията и законите на страната.

(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на ли-
чността и създава условия за свободно развитие на човека и на граждан-
ското общество.

(3) Република България участва в изграждането и развитието на Европей-
ския съюз.

Чл. 6.
(4) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(5) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви огра-
ничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етни-
ческа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имущест-
вено състояние.

Чл. 8.
Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Чл. 10.
Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз ос-
нова на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Чл. 13.
(1) Вероизповеданията са свободни.

(2) Религиозните институции са отделени от държавата.

(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното 
вероизповедание.

(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не 
могат да се използват за политически цели.
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Чл. 27.
(2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани зара-
ди техните убеждения или дейност в защита на международно признати 
права и свободи.

(3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

народно събрание

Народното събрание на Република България (Парламент) е държавният ор-
ган, който осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен 
контрол в Република България. Българският еднокамарен парламент, наре-
чен Народно събрание, се състои от 240 народни представители, избирани 
за срок от 4 години. Народното събрание е постоянно действащ орган. 
Народното събрание отговаря за приемането на закони, одобряването на 
държавния бюджет, насрочването на президентски избори, приема реше-
ния за произвеждане на референдуми, избира и отзовава министър-пред-
седателя и по негово предложение Министерския съвет, и др. (Глава трета 
на Конституцията на Република България).

Парламентарните избори се основават на принципа на всеобщо, равно и 
пряко избирателно право при тайно гласуване. Право на участие в изборите 
имат всички български граждани, навършили 18 години, а да бъде избран 
право има всеки гражданин на страната, навършил 21 години и притежаващ 
единствено българско гражданство. За да бъде представена в Народното 
събрание, дадена партия или коалиция трябва да спечели най-малко 4% от 
гласовете. Народните представители, както е отбелязано в Конституцията, 
представят не само своите избиратели, но и целия български народ. Парла-
ментът избира председателят, временните и постоянните комисии.

Да обобщим, Народното събрание е най-овластеният орган в страната със 
следните отговорности:

• приема всички закони в страната;
• гласува държавния бюджет и следи за изпълнението му;
• дава съгласие за държавни заеми;
• определя размера на държавните данъци;
• ратифицира и денонсира32 международните договори;
• излъчва министър-председател и гласува състава на Министерския съвет;

32 В международното право – отказ на една от страните по международен договор от неговото 
изпълнение, което води до прекратяване на действието му.
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• осъществява парламентарен контрол (контролира Кабинета);
• гласува вот на доверие/недоверие на Кабинета;
• обявява военно или друго извънредно положение;
• избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на граж-

даните.

В периода 1991 – 2018 г. в България са проведени избори за парламент 
9 пъти, от които 4 пъти предсрочни. Пет са партиите в настоящия българ-
ски парламент, избрани на парламентарните избори, проведени през март 
2017 г.: ПП ГЕРБ, БСП за България, Обединени патриоти (НФСБ, Атака 
и ВМРО), Движение за права и свободи – ДПС и Политическа партия 
„Воля”.

изпълнителна власт

Министерският съвет (Правителството) е основен орган на изпълнителната 
власт в Република България. В периода 1991 – 2018 г. в България се сменят 
15 правителства, като 5 от тях са служебни.

Министерският съвет е съставен от министър-председател, заместник ми-
нистър-председатели и членове – ресорни министри. Правителството се 
избира от Парламента по предложение на премиер-министъра, на когото 
в установен порядък президентът възлага да го сформира. Под ръковод-
ството на правителството се провежда вътрешната и външната политика 
на страната, осъществява се общественият порядък и националната си-
гурност. Министерски съвет е отговорен за общото ръководство на дър-
жавната администрация и въоръжените сили, за изпълнение на държавния 
бюджет. Дейността на правителството се контролира непосредствено от 
Парламента.

Министър-председателят ръководи общата политика на кабинета и носи 
отговорност за нея. Членовете на правителството носят отговорност за 
управлението на съответните ресорни министерства: на икономиката, об-
разованието и науката, вътрешните работи, външните работи, труда и со-
циалната политика, т.н

Държавните служители трябва да се ръководят единствено от закона и да 
бъдат политически неутрални.

Настоящото правителство на Република България е избрано на 4 май 
2017 г. от 44-ото Народно събрание след победа на партия ГЕРБ на парла-
ментарни избори, проведени през март 2017 г. Правителството е коалици-



Глава I. Информационен блок: основни теми 105

онно и обединява водещата партия ГЕРБ и Коалиция Обединени патриоти. 
Разпределението на министрите в кабинета е в съотношение 16:4.

Да обобщим, според Конституцията, Министерският съвет е най-висшият 
орган на изпълнителната власт, който управлява и администрира държавата 
на ежедневна база. Министерският съвет има следните функции:

• осъществява външната и вътрешната политика на страната в съответ-
ствие с Конституцията и законите;

• осъществява връзка с европейските институции;
• осигурява обществения ред и националната сигурност;
• осъществява общото ръководство на държавната администрация и въ-

оръжените сили;
• участва като представител на страната в европейските институции;
• ръководи държавната администрация и военните сили;
• подготвя, предлага и изпълнява държавния бюджет;
• притежава законодателна инициатива;
• подготвя и приема правилници и наредби, служещи като допълнение на 

законите;
• разпорежда се с държавното имущество.

съдебна власт

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, 
юридическите лица и държавата. Тя е независима и има самостоятелен 
бюджет. Правосъдието в България се осъществява от Върховния касацио-
нен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и 
районни съдилища.

Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни 
и граждански дела. Той осъществява върховен съдебен надзор за точното 
и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Неговата юрисдик-
ция се разпростира върху цялата територия на Република България. Седа-
лището на Върховния касационен съд е в София. Върховният касационен 
съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Във Върховния 
касационен съд има наказателна, гражданска и търговска колегии. Коле-
гията се ръководи от председателя или негов заместник, който може да 
председателства съдебни състави от съответната колегия. В колегиите има 
отделения.

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор 
за точното и еднакво прилагане на законите в административното право-
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раздаване. Върховният административен съд разглежда жалби и протести 
срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник 
министър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, 
непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия 
съдебен съвет, актове на Българската народна банка, актове на областни-
те управители, както и други актове, посочени в закон; произнася се по 
спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; про-
верява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по адми-
нистративни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни 
решения по административни дела.

Прокуратурата следи за спазване на законите като ръководи и извършва 
разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане. 
Привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления и 
поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, пони-
жават, преместват и освобождават от длъжност от съдийската, съответно 
прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Председателите на Върховния касационен съд, на Върховния администрати-
вен съд и главния прокурор се назначават и освобождават от президента на 
Републиката за срок от седем години без право на повторно избиране.

президент

В България имаме и Президент, който също се избира пряко от народа 
за срок от пет годни. Президентът може да бъде преизбран само за още 
един мандат. Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените 
сили на Република България. Той олицетворява единството на нацията 
и представлява страната в международните отношения. Той назначава и 
освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и произвеж-
да висши офицери в по-висок чин по предложение на Министерския 
съвет.

Президентът е председател на Консултативния съвет за национална сигур-
ност и има пълномощия да обявява военно положение или всякакво друго 
извънредно положение, когато Народното събрание не заседава и не може 
да бъде свикано. Президентът насрочва избори за Народно събрание и 
органи на местно самоуправление. Той дава и възстановява българско 
гражданство, назначава и освобождава от длъжност висши държавни слу-
жители, упражнява право на помилване, опрощава несъбираеми държавни 
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вземания, упражнява контрол върху законодателната дейност на Народ-
ното събрание чрез правото на отлагателно вето. Президентът възлага на 
министър-председателя, предложен от най-многочислената парламентарна 
група, да формира правителство.

Президентът трябва да е български гражданин по рождение, навършил 
40 години и живял през последните пет години в страната. Президен-
тът се подпомага от вицепрезидента. Президентът и вицепрезидентът не 
могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, 
обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на по-
литически парти.

Първият всенародно избран президент на Република България е Желю 
Желев (1992), последван от Петър Стоянов (1996), Георги Първанов (2001) и 
Росен Плевнелиев (2012). Настоящият президент на Република България е 
ген. Румен Радев (2017).

Защо е трябвало да имаме президентска институция и какво ни носи тя?

В някои държави, като България трите власти (законодателна, изпълнител-
на и съдебна) твърде често имат нужда не просто от баланс, но и от 
коректив. Да, те се контролират помежду си, но президентът играе една 
по-различна роля, която не спада към нито една от трите власти, но има 
определени функции и правомощия в тези сфери. Така институцията на 
Президента в България цели да подпомага и коригира управлението и да 
обединява и сплотява нацията.

държавни символи

Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независи-
мостта и суверенитета на българския народ и държава. Гербът на Републи-
ка България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във 
формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са 
корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста 
и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни 
короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна херал-
дическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. 
Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лен-
та с трикольорен кант е изписано със златни букви „Съединението прави 
силата”. Короната е символ на властта, но и на честта и достойнството на 
българските владетели. Лъвът олицетворява величието, силата и смелостта; 
дъбът е дълголетието, а кръстът – християнската вяра.
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Флагът на Република България е основен символ на държавността и сувере-
нитета на нацията.

Националното знаме на Република България е национален символ, който 
изразява независимостта и суверенитета на българската държава. На-
ционалното знаме на Република България е трицветно: бяло, зелено и 
червено поле, поставени водоравно отгоре надолу. При поставяне на на-
ционалното знаме във вертикално положение на носещо тяло цветовете 
се подреждат отляво надясно – бяло, зелено, червено, гледано срещу 
знамето. Националното знаме има правоъгълна форма. Полетата на от-
делните цветове са еднакви по размер и са разположени по хоризонтала 
на правоъгълника.

Химн на Република България. „Мила Родино” става национален химн на 
България през 1964 г. Основа на музиката и текста е песента „Горда Ста-
ра планина”, написана от Цветан Радославов (1863 – 1931) през 1885 г. 
Той я композира по пътя към бойното поле по време на Сръбско-бъл-
гарската война. Текстът е променян многократно, за последен път през 
1990 г. С приемането на Конституцията на Република България от VII-то 
Велико Народно събрание през 1991 г., „Мила Родино” се утвърждава 
като национален химн на Република България. Като основа за българския 
химн е взета само една част от оригиналния текст и музика на Цветан 
Радославов.

2.2. политически контекст в страната

демократична форма на управление

Думата демокрация произлиза от гръцките думи “demos”, която означава 
народ, и “kratos”, която означава власт; и така демокрацията може да 
бъде определена като „власт на народа”: начин на управление, който 
зависи от волята на народа. Съществуват толкова много различни модели 
демократично управление по света, че понякога е по-лесно да разберем 
идеята за демокрация по отношение на това, което тя определено не е. 
Следователно, демокрацията не е автокрация или диктатура, при което 
управлява само един човек; тя не е олигархия, при която управлява ма-
лък сегмент от обществото. За да се разбере правилно, демокрацията 
дори не трябва да бъде „управление на мнозинството”, ако това озна-
чава, че интересите на малцинствата са напълно пренебрегнати. Поне в 
теорията, демокрацията означава управление от името на всички хора, 
според тяхната „воля”.
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Идеята за демокрацията извлича своята морална сила – и популярна при-
влекателна сила – от два основни принципа:

• Индивидуалната автономия: Идеята, че никой не трябва да бъде под-
властен на правила, наложени от други. Хората трябва да могат да 
контролират своя собствен живот (в границите на разумното).

• Равенство: Идеята, че всички трябва да притежават еднаква възможност 
за оказване на влияние върху решенията, които засягат хората в обще-
ството.

Тези принципи се харесват интуитивно на всички и помагат да се 
обясни защо демокрацията е така популярна. Проблемите възникват, 
когато решим да приложим двата принципа в практиката, защото се 
нуждаем от механизъм, чрез който да решим как да преодоляваме 
конфронтиращи се възгледи. Тъй като предлага един прост механизъм, 
демокрацията е склонна да бъде „господство на мнозинството”; но до-
минацията на мнозинството може да означава, че интересите на някои 
хора ще останат непредставени. По-оригинален начин за представяне 
на интересите на всички е да се използва процедурата за взимане на 
решения с консенсус, където целта е да се намерят общи точки на 
интерес.

многопартийност, идеологии и политически партии в българия

В България политическата система е многопартийна, а различните партии 
изповядват различни политически идеологии. Можем да кажем, че идео-
логиите са съвкупности от ценности, идеи и гледни точки за човека, об-
ществото и държавата. Те се разпространяват сред широки обществени 
слоеве и определят техните ориентации и политическа активност.

Идеологиите търпят непрестанна еволюция. Те са следствие от дълъг об-
ществен процес на формиране на интереси и виждания за света, полити-
чески борби и културни течения. Да се постави тяхното начало е сложна 
задача. Но този, който първи ги назовава така е Антоан Дестю дьо Траси 
в края на XVIII в.

Събитието в основата на обособяването на политическите идеологии е 
Великата френска революция (1789). След нея се ражда използваната в 
европейската цивилизация Ос за разделение на идеологиите – ЛЯВО – 
ЦЕНТЪР – ДЯСНО. Впоследствие от нея се обособяват основните идео-
логии – Социализъм (Ляво), Либерализъм (Център) и Консерватизъм (Дяс-
но). От тях се разклоняват всички останали идеологии, като се образуват 
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различни комбинации. Например Социалдемокрацията, която е съчета-
ние от социализъм и либерализъм.

Либерализъм33. Либерализмът е философска идея с подлежаща икономическа 
теория и специфична роля на държавата. Проповядва следните ценности: 
свобода на индивида, равни права на жените и неприкосновено право 
на изразяване и дейност. В икономическо отношение, фокусът е върху 
свободата на пазара и конкуренцията и защитата на личната инициатива 
и частната собственост. Ролята на държавата е минималистична и включва 
отбрана, външна политика и защита правата на гражданите.

Социализъм. Идеята се ражда по време на индустриализацията – поява на 
много фабрики и миграция от селата към градовете, за да се обслужват 
нуждите на фабриките. Това води до силно социално разделение – обще-
ството се разделя на собственици (експлоататори) и работници (експлоати-
рани). Основните ценности са свобода, равенство и братство, солидарност 
и защита на интересите на всички социални групи. Пазарът се регулира от 
държавата и държавата има право да се намесва в икономиката и други 
сфери. Инвестира се в социалната грижа. Затова се казва, че ролята на 
държавата е активистка, като включва и сферите на образованието, здра-
веопазването и пазарната регулация.

Консерватизъм. Тази идеология се фокусира върху защита на традициите и 
запазване на реда и стабилността. Основни ценности са конкурентността 
и прогреса. Проповядват се равни условия за всички, но без социални 
помощи и защита на по-слабите. Ролята на държавата е умерена.

Национализъм. Национализмът е крайна форма на консерватизъм, която про-
повядва защита на националните ценности, традиции, ресурси и пр. Про-
повядва скептицизъм към малцинствата и наднационалните организации.

Комунизъм. Краен социализъм. Доминация на работническата класа. Ха-
рактеризира се с цензура от страна на държавните и политически органи, 
липса на частна собственост чрез национализация. Защитава и предлага 
гарантирано здравеопазване, образование и работа.

Социалдемокрация. Съчетание между либерализъм и социализъм, характеризи-
ращо се с хуманизъм, защита на по-слабите и защита на условията на труд.

33 Дефинициите на водещите политически идеологии в Европа са взаимствани от SmartGraphs: 
Портал за гражданско образование (уеб страница). Политически идеологии, http://smartigraphs.
com/politika/politicheski_ideologii/.
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Християндемокрация. Комбинация между консерватизъм и либерализъм. 
Взаимстват се елементи от религиозния морал. По-стриктна икономическа 
система, без големи социални инвестиции за сметка на тези в икономиче-
ското развитие. Пазарната икономика е силна.

Зелените. Тази идеология разглежда природата като висша ценност и про-
повядва екология и устойчиво развитие. Ролята на държавата е да ограни-
чава бизнес интересите, които застрашават околната среда.

Анархизъм. Проповядва разрушаване на всичко старо и изграждането на 
нов ред, като се отхвърлят традиционните власти. Основна ценност е 
пълната свобода и самоопределение. Социалните отношения се характе-
ризират с взаимопомощ с цел обща полза. Анархизмът е против държавата 
и против глобализма.

основни политически партии в българия (към месец февруари 2019 г.)

Представените в Народното събрание към месец февруари 2019 г. водещи 
политически партии са:

• ПП ГЕРБ: ГЕРБ е партия, която заявява, че
 „вярва в християндемократическите принципи […] корени[те є] са в 

християнството, семейството и традиционните ценности, които са из-
ключително важни в днешния несигурен свят! В този несигурен свят 
ГЕРБ търси да донесе стабилност и увереност в утрешния ден за всички 
българи […] чрез една либерална демокрация, която се основава на 
свободата, отговорността, просперитета, солидарността и справедли-
востта.”34

• Българска социалистическа партия (БСП): уеб страницата на БСП раз-
казва, че партията е

 „е наследник на създадената на 2 август 1891 г. на връх Бузлуджа Бъл-
гарска социалдемократическа партия, обособена през 1903 г. в Българ-
ска работническа социалдемократическа партия/тесни социалисти/ […] 
От създаването си БРСДП е лява европейска партия. Приетата є поли-
тическа програма прокламира ценностите на европейската демокрация: 
пълна политическа свобода от печата, словото и убежденията; достоен 
нравствен човешки живот; държавни институции, гарантиращи правата 
на човека и гражданина”35.

34 ПП ГЕРБ (уеб страница). Политическа рамка, http://www.gerb.bg/bg/pages/Political-frame-87.html.
35 БСП (уеб страница). За нас, http://bsp.bg/about/history.html.
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• Обединени патриоти (ОП) е „Обединени патриоти е националистическа 
коалиция в България около политическите партии ВМРО – Българско 
национално движение (ВМРО), Национален фронт за спасение на Бъл-
гария (НФСБ) и „Атака”36.

• Движение за права и свободи (ДПС) е либерално-демократична пар-
тия, ориентирана към политическия център, която използва основните 
либерални ценности – свобода, толерантност и отговорност в политика 
за защита правата и свободите на личността и малцинствата чрез пъл-
ноценната им интеграция във всички сфери на живота.

Извън Народното събрание съществуват още няколко малки политически 
партии, между които „Да, България”, „Демократи за силна България”, „Зе-
лените” и „Движение България на Гражданите”.

членство на българия в европейския съюз

От 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз. Началото на 
процесите на европейското обединение е поставено през 1951 г. с учредя-
ването на Европейската общност за въглища и стомана. Основателите є са 
Германия, Франция, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург. Европейският 
съюз е създаден официално през 1992 г. с договора от Маастрихт, Холан-
дия. Тогава в Съюза членуват 12 страни. Днес в ЕС членуват 28 държави. 
България и Румъния са последните присъединили се през 2007 г. заедно 
с по-наскоро присъединилата се Хърватия. В момента кандидат-членки са 
Македония, Черна Гора, Исландия и Турция.

Химн на Европа е „Ода на радостта”, част от Девета симфония на Лудвиг 
ван Бетховен. Еврото е единна валута за 16 държави членки. В Европей-
ския съюз са приети 23 официални езика (в т.ч. и български), които се 
наричат работни. Важните документи се превеждат на всички официални 
езици.

Структури на Европейския съюз

Европейският съвет е една от „новите” институции, образувана след вли-
зането в сила на Договора от Лисабон. Той определя общите политически 
насоки и приоритети на ЕС. Тази институция често е наричана „Срещата 
на върха”, тъй като в нея влизат държавните и правителствените ръково-
дители на държавите членки, председателят на Европейския съвет, пред-

36 КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ (фейсбук група), https://www.facebook.com/groups/ 
1561853314052322/about/.
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седателят на Европейската комисия и върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Основната 
дейност на Съвета се състои в това да очертае насоките за развитие на 
ЕС. Тук се задават целите и посоките на бъдещите политически действия 
и се изготвя дневният ред на Общността.

Европейският съвет няма законодателни функции. По принцип заседава в 
Брюксел по два пъти на шест месеца, но при по-особени обстоятелства 
председателят може да свика извънредно заседание. Европейският парла-
мент трябва да се съобразява с очертаните от Европейския съвет насоки 
и приоритети за развитието на Съюза.

Съветът на Европейския съюз често бива наричан „Съвета на министрите”, 
тъй като в него влизат ресорни министри от всяка държава членка. Ха-
рактерно за него е, че заседава в десет различни състава в зависимост от 
обсъжданата тема. Поради близките имена често Съвета на Европейския 
съюз и Европейския съвет биват бъркани, но ако запомним, че Европей-
ския съвет е срещата на шефовете на правителствата и държавните глави, 
който задава политическите насоки, то Съвета на ЕС е орган, който задава 
повече експертна насока на решенията и в него влизат съответните ресор-
ни министри от държавите членки.

Съветът на ЕС договаря и приема закони заедно с Европейския парламент, 
координира политиките на държавите членки, например икономическите, 
фискалните (данъчните) и политиките по заетостта. Освен това разработва 
външната политика и политиката на сигурност на ЕС, сключва между-
народни споразумения след одобрението на Европейския парламент и 
приема бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. За Съвета на 
ЕС можем да кажем, че също следва приоритетите, начертани от Европей-
ския съвет и заедно с това работи в тясно сътрудничество с Европейския 
парламент.

Европейската комисия най-често се определя като изпълнителната власт 
(правителството) на Европейския съюз. Състои се от 28 комисари, по един 
от всяка страна членка. Тя е тази, която представя ЕС и защитава интере-
сите му като едно цяло, както и следи за прилагането политиките на Съ-
юза. Често Комисията е определяна като най-федералната структура в ЕС, 
тъй като тя е задължена да следва интересите на Съюза като цяло. Най-
важната є функция е законодателната инициатива, която є дава право да 
предлага нови закони на Парламента и Съвета. Именно поради правото си 
на законодателна инициатива, Комисията се различава от националните из-
пълнителни власти. ЕК управлява бюджета на ЕС и разпределя средствата, 
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прилага законодателството на ЕС (заедно със Съда на Европейския съюз), 
представя ЕС на международно равнище. Тя работи в тясно сътрудничест-
во с Европейския парламент. Последният изслушва всички кандидати за 
комисари и председателя, и одобрява състава на бъдещата Европейска 
комисия. Също така по време на 5-годишния си мандат ЕК (комисарите и 
председателя) се отчитат за своята дейност пред ЕП.

Съдът на Европейския съюз е натоварен със задачата да тълкува правото 
на ЕС и да следи за еднаквото му спазването от всички страни членки. 
Освен това, Съдът на ЕС урежда правните спорове между правителствата 
на държавите членки и институциите на Съюза. В състава му влиза по 
един съдия от всяка държава членка и девет „генерални адвокати”, които 
подпомагат работата му. Към Съда могат да се обръщат отделни лица, 
предприятия или организации, които смятат, че правата им са нарушени 
от някоя институция на ЕС. Парламентът и Съдът не си взаимодействат 
толкова интензивно, но Съдът може да отмени законодателен акт, който не 
е законосъобразен или е противоречив.

Европейската централна банка (ЕЦБ) се намира във Франкфурт, Германия. 
Тя работи с централните банки на страните от ЕС, с които образува Евро-
пейската система на централните банки (ЕСЦБ). Основните цели на ЕЦБ 
са поддържане на финансовата и на ценовата стабилност (контрол върху 
инфлацията) най-вече в страните, които използват еврото. Сред приори-
тетните задачи на ЕЦБ са определянето на основните лихвени проценти 
за еврозоната и контролирането на паричното предлагане, управление на 
валутните резерви на еврозоната и други. ЕЦБ е известна като най-неза-
висимата централна банка в света, дори по-независима и от Федералния 
резерв на САЩ.

Сметната палата на ЕС се намира в Люксембург. Тя извършва одит (про-
верка) на финансите на Съюза, а също има право и да проверява всяко 
лице или организация, което работи с европейски средства. Тъй като 
ЕК разпределя средствата от бюджета всяка година, Сметната палата е 
длъжна да състави годишен доклад за предходната година, на базата на 
който Парламента решава дали да одобри, начина по който Комисията 
е работила с бюджета. Въпреки че много рядко се чува за дейността є, 
от нейните функции виждаме, че тя играе много важна роля за граж-
даните, тъй като следи за това по какъв начин се изразходват парите на 
данъкоплатците.
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2.3. основни граждански права и задължения

гражданско общество

Гражданството се характеризира с два принципа. Първият е, че е налице 
набор от еднакви права за всички. Вторият принцип е наличието на соци-
ален договор, че в замяна на правата и принадлежността си към нацията 
и държавата, гражданите се придържат към определени задължения. Чрез 
равенство на гражданския статус и даване на равна възможност за участие 
в обществото, гражданите стават основния инструмент на демократизаци-
ята на една държава.

Когато говорим за граждански права, е добре да имаме предвид следното 
разграничение между понятието човешки/основни права и граждански 
права:

Права на човека – естествени (които са присъщи по рождение), неотме-
ними права, които индивидът има и които са неотделими от него като 
биологическо същество. Те предхождат обществения договор, държавата, 
организацията, следователно предхождат и позитивното право. Свързват се 
със свободата, равенството, собствеността.

Права на гражданина – това са гражданските и политическите права на 
индивида, като по-късно се добавят и социалните. Те се коренят в об-
ществения договор, който стои в основата на политическото общество. 
Те идват със закона, с позитивното право. Тези права са възможностите, 
които индивидът има в качеството си на гражданин и те му позволяват 
да участва в живота на политическия орган, следователно те са свързани 
пряко с организацията и функционирането на държавата. Тяхно обобще-
ние са принципите на националния суверенитет, разделението на властите, 
върховенството на закона като израз на общата воля.

Можем да дефинираме три основни типа права в условията на демокра-
тично управление на дадено общество/държава:

Гражданските права. Хронологически те са придобити първи. Включват пра-
вото на собственост и на сключване на договори, на свободно асоцииране 
в граждански организации и групи, на свобода на словото и мисълта, и 
правото да се очаква справедливост от страна на безпристрастна правна 
система. Очакването е, че тази система е основана на закони, които се 
прилагат еднакво към всички граждани. Там, където не съществуват граж-
дански права, не са възможни нито участие в пазара, нито пълна свобода.
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Политическите права създават условие за участие в процесите на вземане 
на решение чрез гласуване за политическа партия, въз основа на свободен 
избор и в свободни избори. Политическото гражданство също включва 
правото на гражданина да създаде свое собствено гражданско движение 
или да се стреми към лидерски позиции в партии, правителството или друг 
властови форум.

Социалните права включват достъп до социалната държава и нейните струк-
тури, предоставящи социални придобивки и ползи. Тези придобивки и 
ползи предоставят защитен праг, под който индивидуалните и семейни 
доходи не могат да паднат. При нормални условия, тези социални при-
добивки и закрила включват старост, увреждания, семейни придобивки, 
ползи при безработица и обезпечаване на правото на достойно жилище, 
образование и здраве. По този начин, целта е всеки да получи възможност 
да се възползва от равни възможности. Основен аргумент в идеята за со-
циалните права е, че без система за социална сигурност, неравенствата н 
проблемите на капиталистическото общество ще доведат до ситуация, в 
която мнозина ще бъдат избутани в постоянна бедност и няма да могат 
да упражняват гражданските и политическите си права.

основни права от значение за лицата, търсещи международна закрила

Това са онези граждански, политически, социални и човешки права, кои-
то имат пряко отношение към функционирането на държавата и мястото 
на гражданите в нея, както и съответно върху задълженията, които тези 
права произвеждат. Преди да ги представим, ще се спрем на понятието 
„пълнолетие”, което е от ключово значение за правоспособността и деес-
пособността на гражданите.

Пълнолетие

В българското право се разграничава правоспособност и дееспособност. 
с други думи, до 14-годишна възраст, човек се смята за дете и не 
може да упражнява определени права, най-вече да работи и да сключ-
ва брак. Правоспособност е носенето на права по силата на раждане-
то (на живот, на грижи и пр.), докато дееспособността се придобива с 
възрастта (например правото на гласуване, за което е нужно гражданско 
пълнолетие от 18-годишна възраст). Дееспособността възниква постепенно, 
поради което се различават три степени в нейното развитие:

• До 14-годишна възраст период на малолетие, когато лицата са напълно 
недееспособни;
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• от 14 до 18-годишна възраст период на непълнолетие, когато лицата са 
ограничено дееспособни и

• от 18-годишна, когато настъпва гражданското пълнолетие.

С навършване на гражданското пълнолетие, човек може да извършва вся-
какви правни действия, но и носи отговорност за своите действия. Лица, 
които не разбират значението на постъпките си или не могат да ги ръково-
дят, поради болестно състояние, но не са поставени под запрещение, имат 
същите права, но в някои случаи носят ограничена отговорност, което се 
доказва от съда – т.е. дееспособността може да се ограничава само по 
предвидения в закона ред.

Тъй като с навършване на 18-годишна възраст отпада ограничението на 
правоспособността, само пълнолетните могат да правят завещания. Граж-
данското пълнолетие по Чл. 2 ЗЛС важи по правило за всички клонове на 
гражданското право и за останалите отрасли на частното право. Същата 
възраст важи за придобиване на дееспособност и в конституционното пра-
во, освен когато изрични разпоредби изискват по-висока възраст.

По изключение лица навършили 16-годишна възраст могат да сключат 
брак, ако важни причини налагат това, с разрешение на председателя на 
районния съд по местожителството на лицето, след като изслуша непъл-
нолетния, неговите родители или попечителя му. С встъпването си в брак 
непълнолетният придобива дееспособност с единственото ограничение, че 
правни действия на разпореждане с недвижим имот може да извършва 
само с разрешение на районния съд по местожителството си. Когато вече 
е създал свое семейство и може да стане и родител, не е оправдано не-
пълнолетният да зависи при извършване на правни действия от други лица, 
т.е. от родителите си.

Участие в избори

Гражданите над 18 години имат право да участват в избори. Изборите се 
провеждат в един ден за всички граждани на страната, които гласуват с 
бюлетина като избират своята партия или кандидат. След преброяване на 
бюлетините, в Парламента влизат тези партии, които са преминали прагът 
от 4%.

Право на жалби, предложения и петиции до държавните органи

В Чл. 45 от Конституцията е изрично установено, че гражданите имат 
право на жалби, предложения, петиции. По този начин те сигнализират, че 
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нещо не е наред в системата – законът не се спазва и гражданинът старти-
ра процедура (производство), в която да получи защита. Една възможност 
е да се подаде жалба. Тя е насочена срещу незаконни или неправилни 
актове или действия на органите. Друга възможност е да се направи пред-
ложение. Това е препоръка за подобряването на организацията и дейност-
та на органите. Трета възможност е да се организира петиция. Петицията 
е писмено колективно искане на група граждани за решаване на техен 
проблем, който може да има икономически, социален и друг характер. 
Процедурата, по която гражданите могат да подадат жалба зависи от 
конкретно нарушеното право и е предвидена в съответния закон – напр. 
подаването на жалба срещу наказателно постановление на Пътна полиция 
ще се осъществи по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Права при проверка на документи за самоличност

Всеки гражданин притежава документи за самоличност. Документите за 
самоличност също са и задължение. Те трябва да бъдат винаги у гражда-
нина и да бъдат предоставени при поискване от съответните органи.

Права на ползване на социалната държава

Социалната държава е една от основните придобивки на развитите държа-
ви. Основните социални права в България са:

Правото на труд и безопасност на труда. Правото на труд е едно от ос-
новните икономически права, които се гарантират от Конституцията; тру-
дът може да бъде физически и умствен, като правото на труд включва 
и съответното изискване за осигуряване на доходи, за почивки, отпуск и 
т.н. От ключово значение, и основна отговорност на работодателя е съз-
даването на безопасни условия на труд, което изисква и изпълнението на 
определени отговорности от страна на работника. По-подробно описание 
на тези права ще намерите в тема „Ориентация на пазара на труда” на 
информационния блок.

Правото на образование. Това е едно от основните права. Държавата е 
длъжна да осигурява свободното развитие на образованието в страната. 
Всеки има право на образование. Право и задължение на държавата е да 
осъществява контрол върху всички видове и степени училища.

Според Закона за предучилищното и училищното образование, предучилищно-
то образование е задължително за децата, навършили 5 години (Чл. 7), а 
училищното може да започне при навършени 6 години, като става задъл-
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жително за децата, навършили 7 години и до навършване на 16-годишна 
възраст (Чл. 8). Предучилищното и училищното образование в държавните 
и общинските детски градини и училища е безплатно. То е безплатно за 
децата български граждани и граждани на друга страна – членка на ЕС 
(Чл. 9). Безплатно е и за следните категории граждани на трети страни:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване
в страната, както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна закрила в страната.

При определени законови условия и висшето образование в държавните 
висши училища е безплатно.

Правото на обществено осигуряване и социално подпомагане. Всеки месец 
част от дохода на работещите отива за осигурителни вноски. В замяна 
на тези осигурителни вноски държавата им дължи плащания – обезщете-
ния, помощи, пенсия. Това е същността на конституционно закрепеното 
право на обществено осигуряване. Основни принципи на общественото 
осигуряване са всеобщност и задължителност – даваш, за да ти се даде. 
При възникване на осигурен социален риск – общо заболяване, профе-
сионална болест, трудова злополука, майчинство, безработица, старост, 
смърт, държавата изплаща обезщетения. Право на социално подпомагане 
имат и лицата, които не са плащали осигуровки, когато са в нужда. То се 
изразява в предоставянето от държавата на социални помощи и услуги, 
диференцирани според определени в закона критерии.

Правото на здравно осигуряване. Това право се реализира чрез Национал-
ната здравноосигурителна каса (НЗОК). НЗОК е юридическо лице със 
самостоятелен бюджет (отделен от държавния бюджет), което осъществява 
задължителното здравно осигуряване. Когато сте здравноосигурен, част 
от разходите за лечението Ви се поемат от бюджета на НЗОК или от 
застрахователно дружество (в случаите на доброволно здравно осигуря-
ване). Задължително здравноосигурени практически са всички български 
граждани, както и чужди граждани и лица без гражданство, отговарящи 
на изискванията на закона. Като здравноосигурен, Вие имате определе-
ни права – право на свободен достъп до медицинска помощ, право на 
информация относно медицинските услуги, гарантирани от бюджета на 
НЗОК и други. За да се ползвате от тези права, следва редовно да за-
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плащате здравноосигурителните си вноски и да подавате декларация за 
вноските, които дължите, ако сте самоосигуряващо се лице.

Правото на защита. Всеки гражданин има право на защита, когато са на-
рушени или застрашени негови права. Това се отнася до редица ситуации, 
свързани с определени институции и законите, които изпълняват, в зави-
симост от случая. За общо нарушаване на правата им, всички граждани 
имат достъп до защита чрез Омбудсмана на Република България37 и чрез 
Комисията за защита от дискриминация38.

задължения на гражданите

Наказателна отговорност

Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. 
Те са длъжни да зачитат правата на другите, тяхната неприкосновеност и 
неприкосновеността на тяхната собственост. Нарушаването на тези права 
води до подвеждането под наказателна отговорност в рамките на Наказа-
телния кодекс или Гражданско-процесуалния кодекс.

Здравно-осигурителна вноска

Всеки, който иска да се възползва от здравната система трябва да бъде 
здравноосигурен или да заплаща услугите при многократно по-високи 
такси. Това става със заплащане на минимална месечна здравноосигури-
телна вноска, която към януари 2019 г. е 22.40 лв. При работа на дого-
вор, заплащането варира и е описано по-подробно в последната секция 
на Глава „Информационен блок”. За възползване от социалната система 
(пенсиониране и обезпечаване срещу безработица) се плащат социално-
осигурителни вноски, които варират според дохода.

Плащането на данъци

Основно задължение е плащането на данъци и такси върху доходите, 
данък върху печалбата, данък върху добавената стойност (ДДС) и местни 
данъци. Данъците върху доходите са преки данъци. Всички доходи се 
облагат с единна ставка, т.нар. „плосък данък”. В България тази ставка е 

37 Информация за контакти е налична на уеб страницата на Омбудсмана, http://www.ombudsman.
bg/contacts.

38 Информация за сезиране на комисията, http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.
php/2013-11-09-23-10-57.
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10%. Различно се третират доходите от стопанската дейност на еднолични-
те търговци: със ставка от 15%. Облагат се доходите от лихви с 8% и от 
дивиденти с 5%. В общия случай облагането на доходите касае доходите 
на наетите лица. Данъчната основа се формира след плащане на осигу-
ровките. Подоходният данък най-често се отчислява от работодателя още 
при получаване на месечния доход от работника.

Данъчна декларация

Задължително е всеки гражданин да подава всяка година данъчна декла-
рация за придобитите доходи от различен вид дейности и платените върху 
тях данъци към държавата. Има различни видове данъчни декларации и 
електронен портал на Националната агенция по приходите, в който могат 
автоматично да се попълнят съответните формуляри. Ползването на елек-
тронния портал позволява и електронно плащане на данъците и други за-
дължения към държавната хазна. Електронният портал на НАП е достъпен 
на адрес: https://inetdec.nra.bg.

ресурси

Агенция на Европейския съюз за основните права. Наръчник по евро-
пейско право в областта на дискриминацията, 2010, https://fra.europa.eu/
sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_BG.pdf.

Академия за гражданско образование, https://www.ago-academy.org.

БАПЧ. Наръчник за Основни права и свободи, 2011, http://blhr.org/
media/documents/Narachnik_old.pdf.

Електронен портал на НАП, https://inetdec.nra.bg.

Закон за здравното осигуряване, www.lex.bg.

Закон за предучилищното и училищното образование, www.lex.bg.

Кодекс за социално осигуряване, http://www.nssi.bg/legislationbg/codes/ 
100-kso.

Комисия за защита от дискриминация, http://www.kzd-nondiscrimination.
com/layout/.
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3. раВенстВо между полоВете

история на движението за равенство между половете

Борбата за равенство между полове-
те става особено видима през втора-
та половина на XX в., но има своята 
предистория още през XIX в. Тогава 
жени от средната класа и аристокра-
цията в Европа, Австралия и САЩ за-
почват да поставят искания за право 
на гласуване на жените и участие в 
политическия живот. В годините пре-
ди Първата световна война, в Европа 

и САЩ набира сила движението на суфражетките. Името им идва от 
думата sufrage – право на глас в политически избори, въпреки че понякога 
се използва за всяко право на гласуване. Техният протест за право на гла-
суване на жените върви ръка за ръка с искания за повече възможности за 
работа, за образование и по-голямо участие в социалния, икономическия 
и политическия живот.

В движението за равенство на жените се разграничават два етапа. Първият 
етап съставлява либералното движение за равенство на жените, предста-
вено в много европейски държави, САЩ и Австралия. Активистките от 
това време настояват за равно достойнство, уважение и права на всички 
граждани. Те считат, че всички, включително мъжете, ще имат полза от 
новата енергия и способности, които ще се освободят, когато полови-
ната човечество, което се представлява от жените, е свободно да търси 
удовлетвореност, основана на свободен избор (в сферата на семейството, 
избора на партньор, професионалната и социалната реализация). Либе-
ралното движение за равенство на жените е активно и до днес, но то се 
представлява предимно от бели жени на Запад, от средната класа.

Вторият етап от движението за равенство на жените протича между 
1960-те и 1980-те години и води началото си от САЩ. Според предста-
вителките на това движение, жените притежават специфични качества, 
като например способност за грижа, която е повече развита, отколкото 
при мъжете, както и по-голяма склонност към хармонизиране на отно-
шенията. Поради това, смятат те, ако жените придобият по-голяма по-
литическа власт, те ще допринесат за постигането на по-високи нива на 
мир в света.
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Данни за постиженията във времето на движението за равенство на по-
лофете по сфери на участие може да намерите в електронната папка с 
визуални материали (https://csd.bg/module_visuals.zip).

Някои основни открития за пола в областта на социалните науки, провокира-
ни през този втори етап на движението са:

• мъжките и женските социални роли и характеристики са предимно за-
учени или наложени върху индивидите;

• приносът на жените към социалния живот (например труд, полаган в 
домашната сфера, типично женски професии и т.н.) постоянно е въз-
приеман като по-малко значим от приноса на мъжете, което води до 
положение на неравенство между половете;

• взаимоотношенията в абсолютно всички общества традиционно се ха-
рактеризират с култура на приемане на неравенствата между половете;

• в стремежа си да избягат от ограничената сфера на семейството и да 
навлязат в обществения и политически живот жените отново се оказват 
в позиция на неравно третиране и дискриминация.

световна конференция за правата на жените в пекин, 1995 г.

Това е най-значимото събитие в историята на движението за правата на 
жените. Сред основните стратегически цели и приоритети, съдържащи се 
в приетите заключителни документи на Световната конференция в Пекин 
(Платформата за действие), които ръководят основните политически доку-
менти на ООН и ЕС, са посочени:

• Осигуряване на правата на жените в областта на труда, социалното 
осигуряване и подпомагане, както и ангажимент за осъществяване на 
тези права.

• Осигуряване на равноправен достъп на жените до икономическата и 
политическата власт чрез интегрирането им в процесите на вземане на 
решения на всички равнища в икономическия, политическия и общест-
вения живот.

• Намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта сред жените.
• Намаляване и премахване на бедността и подобряване на социалното 

подпомагане и грижи.
• Осигуряване на равен достъп на жените и мъжете до образование и 

професионална квалификация.
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Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация 
срещу жените

През 1979 г. Общото Събрание на ООН приема Конвенцията за елимини-
ране на всички форми на дискриминация срещу жените. Тази конвенция често 
се счита за международен закон за правата на жените. Конвенцията дава 
определение на дискриминацията над жени и задава дневен ред за на-
ционално действие за прекратяване на тази дискриминация от страните, 
ратифицирали Конвенцията. Конвенцията определя дискриминацията на 
жените като:

”... всяко разграничение, изключване или ограничаване, извършено на ба-
зата на биологичния пол, което има за ефект или цел да увреди или ели-
минира зачитането, притежанието или упражняването от жени на човеш-
ките им права и фундаментални свободи в политическата, икономическата, 
социалната, културната, гражданската и всяка друга област, независимо от 
семейния ми статус...”

Специална Комисия за елиминиране на дискриминацията над жени 
(CEDAW) следи за прогреса на държавите, ратифицирали Конвенцията, и 
ги подпомага в прилагането на предвидените мерки.

Хартата на основните права на европейския съюз, глава 3, алинея 23

Глава 3, алинея 23 на Хартата на основните права на Европейския съюз защи-
тава равенство между жените и мъжете като постановява, че то трябва да 
бъде гарантирано във всички сфери, включително наемане на работа, труд 
и заплащане. Принципът на равенство не бива да предотвратява поддър-
жането и приемането на мерки, предоставящи специфични предимства за 
по-слабо представения пол. Европейският съюз обвързва страните членки 
с множество декларации и конвенции, свързани с постигането на различни 
форми на равенство между жените и мъжете, и елиминирането на дискри-
минация, включително такава основана на пола.

българското законодателство по отношение равенството на половете

Принципите на равенство и недискриминация са част от Конституцията на 
Република България (Чл. 6, ал. 2):

„Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограни-
чения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа 
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, полити-
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ческа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено 
състояние.“

Принципът на равенството на половете е скрепен и чрез следните зако-
нови актове:

Кодексът на труда категорично забранява всякакви форми на дискримина-
ция, привилегии и ограничения, основани на пола и въвежда принципа на 
равно заплащане на труда на мъжете и на жените.

Законът за насърчаване на заетостта, Законът за социалното подпомагане, 
Законът за висшето образование, Законът за отбраната и въоръжените сили 
и други също са основани на принципа на „…равенство на мъжа и же-
ната…”.

Кодексът за социално осигуряване въвежда принципи на задължителност и 
всеобща приложимост за социално осигуряване и равенство на всички 
осигурени лица.

Законът за защита от домашното насилие регулира отношенията относно 
домашното насилие и предвижда мерки за закрила от него, както и по-
мощ и подкрепа за жертвите.

Съгласно Закона за омбудсмана, националният омбудсман и неговият замест-
ник са отговорни за разследването на нарушения на гражданските права 
и свободи, включително актове на дискриминация, основани на пола. Това 
включва актове, извършени от държавни или общински органи и тяхната 
администрация, както и актове, извършени от името на хора, предоставя-
щи обществени услуги.

В България е създаден нарочен Закон за равнопоставеност на жените и мъ-
жете, който урежда провеждането на държавната политика по постигане 
на равнопоставеност на жените и мъжете.

данни за напредъка в постигането на равенство между половете

Постигането на равенство между половете е цел на много международни 
организации, в това число на ООН, то е важен приоритет и в политиката 
на Европейския съюз. Степента на постигането на това равенство днес се 
замерва от различни индекси, които позволяват да се проследява напре-
дъкът в това отношение.
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данни за постигане на равенство между половете в световен план

Степента на постигане на равенство между половете в световен план се 
следи от Световния икономически форум в ежегоден доклад. Докладът 
предлага данни за степента на постигане на равенство между половете в 
четири направления: икономическо участие и възможности, постижения в 
образованието, здраве и оцеляване, и политическо овластяване.

Основните данни от доклада за 2018 г. сочат, че:

• Средният напредък по постигане на равенство е 68%. Това означава, че все 
още има средно 32% неравенство по четирите измерения на индекса.

• Значителни са постиженията в направленията постижения в образовани-
ето и здраве и оцеляване, където постигнатото равенство е съответно 
95% и 96%.

• Големи остават неравенствата в направление политическо овластяване 
(средно 23% равенство като в държавата най-напреднала в това отно-
шение – Исландия – все още има ниво на неравенство от 33%), и ико-
номическо участие и възможности (средно 58% равенство, като в 19 от 
изследваните страни все още има 50% неравенство, в 94 – 30% нера-
венство, а 14 са с под 20% неравенство, между тях Лаос, Филипините, 
Белорусия, Латвия, Бенин, Бурунди, Камерун, Швеция, Норвегия).

• Само седем от изследваните 149 държави са намалили неравенството 
под 20%: Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Никарагуа, Руанда 
и Нова Зеландия.

• От 144-те държави, включени в доклада през 2017 г. и 2018 г., 89 дър-
жави са подобрили общия си индекс в сравнение с 2016 г., а 55 дър-
жави са го намалили.

• На глобално ниво, през 2018 г. четири региона продължават да под-
държат неравенство между половете от 30%. Западна Европа отбелязва 
разлика от 25%, което я поставя преди Северна Америка с разлика 
27%. Следват Източна Европа, Централна Азия, Латинска Америка и 
Карибите – с разлика от 29%. Близкия изток и региона на Северна 
Африка отбелязват разлика от 40%.

най-големите предизвикателства пред жените на новото хилядолетие

Според американската организация „Национална организация за жените”, 
основните предизвикателства днес са:

• Репродуктивни права и справедливост: достъп до безопасен и легален 
аборт, ефективен контрол над раждаемостта и достъп до противозача-
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тъчни. Услуги за репродуктивно здраве и репродуктивно образование за 
всички жени.

• Икономическа справедливост: минимална работна заплата, която да 
съответства на стандарта на живот, мерки срещу дискриминацията на 
работното място, равно заплащане, равно социално осигуряване, нужда 
от пенсионна реформа и т.н.

• Елиминиране на всички форми на насилие срещу жените: зачитане на 
взаимосвързаните фактори между различните форми на насилие и ком-
плексността на проблема.

• Расова справедливост: равни възможности за жените от раси, различни 
от бялата, във всички сфери, включително трудова заетост, образование 
и здравеопазване.

• ЛГБТ права: борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориен-
тация или половата идентичност във всички сфери, включително трудова 
заетост, жилищно настаняване, здравни услуги и настойничество над 
деца.

• Конституционно равенство: конституционни гаранции за равно заплаща-
не, възможности за работа, участие в политически структури, социална 
сигурност и образование.

Въпреки че организацията е американска, тези области важат в световен 
план, включително и за Европа и България.

данни за постигане на равенство на половете в европейския съюз

Степента на постигане на равенство между половете в Европейския съюз 
се следи от Европейския индекс за равенство между половете. Индексът 
на ЕС се използва от 2005 г. като измерва равенството между половете в 
осем области, шест от тях основни и две допълнителни. Шестте основни 
области се замерват с общо 31 индикатора и включват:

• работа (участие и сегрегация в чисто женски сфери на работа и качест-
во на труда);

• пари (финансови ресурси и икономическа ситуация);
• знание (достъп до образование);
• време (отделяно време за дейности по грижата за дома, децата и уяз-

вими членове на семейството);
• правомощия (участие в структури на политическата, икономическата и 

социалната власт);
• здраве (здравен статус, здравословно поведение и достъп до здраве-

опазване).
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Според Индекса средният напредък за елиминиране на неравенствата 
между половете за 2015 г. за всички 28 страни членки е 66,2 точки (от ма-
симално 100 точки). В шестте области осредненият напредък е както 
следва: работа – 71,5, пари – 79,6, знание – 63,4, време – 65,7, правомо-
щия – 48,5, здраве – 87,4. В допълнителната област насилие – средното 
постижение е доста ниско – 27,5.

българия и равенството между половете

Според доклада за неравенствата между половете за 2018 г. на Световния 
икономически форум, България е на 18-то място от общо 149 държави, 
което я нарежда сред най-напредналите, изпреварвайки многократно съ-
седни държави като Сърбия (38-мо място), Полша (42-ро място), Македо-
ния (66-то място), Чехия (82-ро място) или Унгария (102-ро място), както и 
САЩ (51-во място). Иран е на 142-ро място, Пакистан на 148-мо, Тунис 
на 119-то място, Турция на 130-то, Сирия на 146-то място, Ирак на 147-мо 
място. Афганистан не е включен в изследването.

По икономическо участие и възможности, България е на 50-то място, по 
образование – на 87-мо, по здраве и оцеляване – на 42-ро, а по полити-
ческо овластяване – на 25-то място.

Според Индекса за равенство между половете в Европейския съюз, през 
2015 г. България се нарежда на 16-то място сред 28-те страни членки 
със среден резултат 58,0 от възможни 100 точки, но е постигнала малък 
напредък в сравнение с 2005 г. Положението по отношение равенство 
между половете в България в отделните области на индекса е както 
следва:

равенство на жените и мъжете в българия в областта работа

Постижението тук е 68,6 точки, като България е на 21-во място сред 
страните членки. Жените в България работят 40 часа седмично в срав-
нение с 41 часа за мъжете. 5% от жените спрямо 0,3% от мъжете в тру-
доспособна възраст са или неактивни, или работят на непълно работно 
време, поради отговорности свързани с грижи за дома и семейството. 
Половата сегрегация на пазара на труда е реалност както за жените, 
така и за мъжете. Близо 20% от жените в сравнение с 4% от мъжете 
работят в сферата на образованието, човешкото здраве и социалните 
дейности. Същевременно три пъти повече мъже (30%) отколкото жени 
(11%) работят в областта на науката, технологиите, инженерството и ма-
тематиката.
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По данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът 
на безработица на населението на 15 и повече навършени години е 4,7%, 
като при жените той е 4,3%, а при мъжете 4,9%. За същия период коефи-
циентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 
67,7%, съответно 72,0% при мъжете и 63,4 % при жените.

равенство на жените и мъжете в българия в областта пари

Постижението тук е 61,9 точки, като България е на 27-мо място сред 
страните членки. Жените продължават да печелят 14% по-малко на месец 
от мъжете. Същевременно делът на изложените на риск от бедност е по-
голям при жените – 23% отколкото при мъжете – 19%.

По данни на Евростат през 2017 г. жените в България са получавали 13,6% 
по-ниско заплащане от мъжете. Същата разлика за страните от Европей-
ския съюз е 16,1%, като най-голяма разлика бележат страни като Естония 
(25,3%), Чехия (21,8%), Германия (21,5%), Великобритания (21%) и Австрия 
(20%).

равенство на жените и мъжете в българия в областта знание

Постижението тук е 53,3 точки, като България е на 23-то място сред 
страните членки. Трябва да се отбележи, че в България има повече жени, 
отколкото мъже с висше образование във всички възрастови групи до 
65 години – 26% от жените спрямо 18% от мъжете са с висше образова-
ние. Същевременно в България има неравнопоставеност между половете 
при висшето образование – 30% от жените студенти в сравнение със 17% 
от мъжете студенти са концентрирани в областите образование, здраве-
опазване, благосъстояние, хуманитарни науки и изкуства, които се считат 
традиционно за „женски”.

равенство на жените и мъжете в българия в областта време

Тук постижението е 42,7 точки, като България е на последно 28-мо място 
между страните членки. Около 39% от жените спрямо 26% от мъжете 
отделят най-малко 1 час на ден за грижи и образователни дейности. 93% 
от жените в двойка с деца се грижат за семейството си ежедневно в 
сравнение с 72% от мъжете. 73% от жените спрямо 13% от мъжете се 
занимават с готвене и домакинска работа всеки ден в течение на поне 
1 час. Сред двойките с деца жените готвят много повече – 92% спрямо 
10% от мъжете. Съотношението при двойките без деца е 83% при жените 
спрямо 13% при мъжете.
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равенство на жените и мъжете в българия в областта правомощия

Постижението тук е 76,4 точки, като България е на 7-мо място между 
страните членки. Броят на жените в борда на централната банка е 38%, 
броят на жените министри е 31%, а на тези в парламента е 21%. Жени са 
44% от членовете на управителните съвети на организации, финансиращи 
научноизследователска дейност и 63% от членовете на управителни съвети 
на публични организации за радио- и телевизионно разпространение.

равенство на жените и мъжете в българия в областта здраве

Постижението тук е 76,4 точки, като страната е на 27-мо място между 
страните членки. 94% от жените и мъжете са в състояние да удовлетворят 
медицинските и стоматологичните си нужди. Жените живеят средно по 
7 години повече от мъжете, но броят на годините в добро здравословно 
състояние е намалял и за двата пола (7 години по-малко за жените и 
5 години по-малко за мъжете). 62% от мъжете и 70% от жените оценяват 
здравето си като „добро” или „много добро”. Разликата се увеличава с 
възрастта, като мъжете стават по-недоволни от здравето си.

равенство на жените и мъжете в българия
в допълнителната област насилие

В сферата на насилието над жени, данните сочат, че броят на пострада-
лите след 15-годишна възраст (28%), е близък като процент до средния в 
ЕС (33%). Насилието, обаче, има значително по-тежки последици за жените 
в България, т.е. според проучването, насилието е по-жестоко, с по-тежки 
последствия за здравето на жената: последствия е имало за 83,9%, при 
средна стойност 68,9%. Докато в ЕС изглежда тенденцията през послед-
ните години е жестокостта на насилието да не е толкова висока (32,9% 
за последните 12 месеца преди проучването). В България процентът на 
пострадали жени с последствия за здравето им през последните 12 месеца 
преди проучването е 74%. Друг отрицателен показател е, че значително 
по-рядко българските жени докладват за насилието: 48,1% не са казали на 
никого, при средна стойност за ЕС 13,4%.

По-подробни данни за равенството на половете в Европа и в България, 
основани на Европейския индекс за равенството между половете може 
да намерите в електронната папка с визуални материали (https://csd.bg/
module_visuals.zip).
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Трудови права на жените в България

В България, както и в страните от ЕС, са в сила следните специфични 
права на жените на трудовия пазар:

• „Еднакво заплащане за еднаква работа”, т.е. право на равно запла-
щане за равен труд: отделните индивиди могат да предявяват искове 
при потвърдени нарушения на принципа на равенството във възмож-
ностите.

• Всички преки и косвени дискриминации поради разликата в пола, са 
забранени. Косвена или индиректна дискриминация е налице, когато от 
една мярка, която не е пряко свързана с пола, са засегнати значително 
повече жени, отколкото мъже.

• Положението на работещата жена има специфична регламентация по 
отношение на работното време (забрана на нощния труд, санкции сре-
щу извънреден труд).

• Защитата на майчинството – изразява се в забрана за уволнение на 
работещата жена по време на определен период преди и след ражда-
нето. Въведен е отпуск и по бащинство за новородени деца. Специална 
защита на майчинството трябва да се осигури за работещата жена, за 
да изпълнява своите майчински функции без да бъде дискриминирана 
от трудовия пазар.

равенство между половете и европейското право

Националните, както и международните стандарти, наложени от Междуна-
родната организация по труда (МОТ) по отношение на равнопоставеност-
та, са възприети от наднационалното европейско право, което прониква и 
влияе, от своя страна, върху националните правни системи. Стандартите 
на МОТ, са стартовата позиция за развитие на идеята за равенството в 
Европейската общност. Правилото на Чл. 119 от Договора за Европейската 
общност (ДЕО) гарантира директно правото на равно заплащане за равен 
труд, като се прилага директно по отношение на индивидуалните трудови 
спорове, както и при колективните трудови правоотношения. През 1975 г. 
Европейският съд е постановил решение, съгласно което Чл. 119 от ДЕО 
има пряко действие, т.е. отделните индивиди могат да предявяват искове 
въз основа на него при потвърдени нарушения на принципа на равенство-
то във възможностите.

Според Европейското право всяка проява на пряка или косвена дискри-
минация, основана на пола, е забранена. Косвена или индиректна дис-
криминация е налице, когато от една мярка, която не е пряко свързана с 
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пола, са засегнати значително повече жени, отколкото мъже. Тук има раз-
местване на доказателствената тежест – тя е за работодателя – той трябва 
да докаже, че неговата политика по отношение на работната заплата не е 
дискриминационна, а е обективна.

Антидискриминационното законодателство на национално или европейско 
ниво, се базира на правото на еднакво третиране между мъжа и жената, 
и е едно възможно средство за борба със съществуващо неравенството, 
което въздейства на възможностите на жената да намери място на пазара 
на работна сила.
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4. ориентация на пазара на труда

4.1. базисна информация за структурата на пазара 
 на труда в българия

структура на пазара на труда

Според данни на националния статистически ин-
ститут:

• През четвъртото тримесечие на 2018 г. кое-
фициентът на безработица на населението на 
15 и повече навършени години е 4,7%, като 
при жените той е 4,3%, а при мъжете 4,9%.

• През четвъртото тримесечие на 2018 г. коефи-
циентът на безработица според завършеното

 образование е 2,1% за висшистите, 4,1% за завършилите средно обра-
зование и за тези със средно с придобита професионална квалифика-
ция, 12,9% за завършилите основно образование и 17,6% за завършили-
те начално и по-ниско образование.

• През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-висок е коефициентът на безра-
ботица в статистическите райони Северозападен (11,4%) и Северен центра-
лен (6,5%) и най-нисък в Югозападен (2,5%) и Южен централен (3,8%).

• През четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за насе-
лението на възраст 15 – 64 навършени години е 67,7%, съответно 72,0% 
при мъжете и 63,4% при жените.

• През четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост според 
образованието за населението на възраст 15 – 64 години е 86,7% за 
висшистите, 72,5% за завършилите средно образование, 79,3% за за-
вършилите средно с придобита професионална квалификация, 35,6% за 
завършилите основно образование и 30,3% за завършилите начално и 
по-ниско образование.

• През декември 2018 г. средната брутна месечна работна заплата е 
1 205 лв., като най-висока тя е за икономическата дейност Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти и далекосъоб-
щения (2 926 лв.) и най-ниска за икономическата дейност Хотелиерство 
и ресторантьорство (719 лв.).

• Средната работа заплата през декември 2018 г. в обществения сектор е 
1 269 лв., а в частния – 1 184 лв. Тъй като средната работна заплата се 
изчислява от НСИ на базата на най-високата и най-ниската заплата, а не 
на базата на най-широко разпространените нива на заплащане, в папка-
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та с визуални материали (https://csd.bg/module_visuals.zip) ще намерите 
данни за заявените стойности на минималния осигурителен доход, които 
дават по-реалистична представа за заплащането по отрасли и позиции.

Следните две таблици дават добра представа за професиите и икономиче-
ските отрасли, привличащи най-много работна сила в страната. Най-голям 
дял от мъжете са заети като машинни оператори и монтажници, следвани 
от квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, както и от заети 
с услуги за населението, търговията и охраната. Най-голям дял от жени-
те са заети с услуги за населението, търговията и охраната, следвани от 
специалисти и от помощен административен персонал. Най-малко заети 
мъже има като помощен административен персонал, а жени като квали-
фицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство 
(Таблица 11).

Данните за разпределението на работната сила по икономическа дейност 
(Таблица 12) показват следните отрасли като съсредоточаващи най-много 
работна сила при мъжете: преработваща промишленост, търговия, ремонт 
на автомобили и мотоциклети, и строителство. При жените водещите от-

Класове професии общо мъже жени

Общо 3148,9 1695,3 1453,6

Ръководители 164,0 97,9 66,1

Специалисти 531,7 177,2 354,5

Техници и приложни специалисти 280,8 156,1 124,7

Помощен административен персонал 190,9 52,5 138,5

Персонал, зает с услуги за населението,
търговията и охраната

677,4 279,7 397,7

Квалифицирани работници в селското,
горското, ловното и рибното стопанство

95,0 61,3 33,7

Квалифицирани работници и сродни
на тях занаятчии

411,4 306,9 104,5

Машинни оператори и монтажници 406,8 309,7 97,0

Професии, неизискващи специална
квалификация

366,9 233,6 133,2

таблица 11. заети лица по класове професии и пол през четвъртото 
тримесечие на 2018 г. (Хиляди)

Източник: НСИ.
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икономически дейности общо мъже жени

Общо 3148,9 1695,3 1453,6

Селско, горско и рибно стопанство 193,6 137,1 56,5

Добивна промишленост 36,0 27,4 8,6

Преработваща промишленост 602,0 310,1 291,9

Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива

36,2 27,3 8,9

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване

30,2 20,9 9,4

Строителство 247,2 233,5 13,7

Търговия; ремонт на автомобили
и мотоциклети

543,5 251,5 291,9

Транспорт, складиране и пощи 198,3 167,2 31,1

Хотелиерство и ресторантьорство 159,0 63,4 95,6

Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения

107,4 66,2 41,2

Финансови и застрахователни дейности 67,1 23,0 44,1

Операции с недвижими имоти 12,5 5,9 6,6

Професионални дейности и научни 
изследвания

98,0 32,9 65,2

Административни и спомагателни дейности 120,9 88,1 32,8

Държавно управление 231,1 124,3 106,9

Образование 194,0 38,3 155,7

Хуманно здравеопазване
и социална работа

160,2 30,8 129,4

Култура, спорт, развлечения 45,9 23,3 22,5

Други дейности 65,8 24,2 41,6

таблица 12. заети лица по икономически дейности и пол 
през четвъртото тримесечие на 2018 г. (Хиляди)

расли са: поравно преработваща промишленост и търговия, и ремонт на 
автомобили и мотоциклети, следвани от образование.

Източник: НСИ.
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Според прогнозите на Министерство на труда и социалната политика за 
работната сила в България в периода 2018 – 2028 г.39 търсенето според 
нивото на образование ще намалее с 2% за висшистите, с 5% за завър-
шилите средно образование, с 4% за завършилите основно образование и 
с 9% за завършилите начално и по-ниска степен на образование. В допъл-
нение икономическите дейности, които ще се характеризират с най-висока 
заетост на лицата според образователната степен са следните:

• При висшистите „Държавно управление” и „Образование”, като очаква-
ното намаление на заетите лица в първата група дейности е близо 8%, а 
във втората група дейности ще има увеличение на заетостта с над 8%.

• При завършилите средно образование „Преработващата промишленост” 
и „Търговията”, като очакваното намаление на заетите лица в първата 
група дейности е под 2%, а във втората група дейности е 16%.

• При завършилите основно образование „Преработващата промишле-
ност” и „Строителството”, като очакваното намаление на заетите лица 
в първата група дейности е под 2%, а във втората група дейности ще 
има леко увеличение на заетостта от 1%.

• При завършилите начално и по-ниско образование „Преработващата 
промишленост” и „Административните и спомагателни дейности”, като 
очакваното намаление на заетите лица в първата група дейности е не-
значително и е по-малко от 2%, докато за втората група дейности се 
очаква значително намаление на заетите от 19%.

Накрая, като се позоваваме на доклада на Катро България за връзката меж-
ду нуждите на българския пазар на труда и заетостта на бежанците40, пред-
лагаме списък на секторите с най-голям потенциал за заетост на бежанци в 
страната (като се имат предвид професионалните профили на последните), 
класирани от 1 до 8 според приложимостта им за тази специфична група:

39 Министерство на труда и социалната политика. Прогнози относно търсенето и предлагането 
на пазара на труда в България в периода 2014 – 2028, 2015, с. 77-78.

40 Катро България. Нуждите на българския пазар на труда като ключ към заетостта на бежан-
ците, 2018, с. 23-24.

икономически сектор
с потенциал за заетост

на бежанци

регионални/секторни работни 
специфики с оглед потенциала

за заетост на бежанци

Преработваща
промишленост

Основно текстилна промишленост, 
производство на храни и напитки, 
мехатроника и електрически компоненти

таблица 13. икономически сектори с потенциал за заетост на бежанци
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икономически сектор
с потенциал за заетост

на бежанци

регионални/секторни работни 
специфики с оглед потенциала

за заетост на бежанци

Селско стопанство Основно в Североизточна
и Северозападна България

Строителство Позиции, изискващи по-ниско ниво
на технически познания

Услуги в сферата на хотелиерството
и хранителната промишленост

Изисква се разнообразие
от езикови умения

Аутсорсинг сектор Използване на специфичните и редки 
езикови умения на бежанците

Здравеопазване
и социални услуги

Нискоквалифицирани позиции
в болници

Услуги в сферата
на недвижимите имоти

Основно при поддръжка на сгради
и съоръжения

Транспортно
и складово съхранение

Позиции като шофьори,
работници в склад

Източник: Катро България.

принципи на търсене на работа

Мрежата от контакти

Мрежата от контакти е от основно значение, за да бъде по-гъвкаво на-
шето търсене на работа и да увеличим броя на хората и/или фирмите, 
до които можем да достигнем. Ако съобщим на нашето обкръжение, че 
търсим работа, има вероятност наши роднини, приятели, съседи, бивши 
колеги да следят за появата на оферти за работа; така с тяхна помощ ще 
имаме повече възможности да стигнем до информация за подходящи за 
нас свободни работни позиции. Затова разкажете на хората около себе 
си каква работа търсите и дайте своето СV на всички онези, които могат 
да Ви дадат предложение за работа или евентуален контакт – сега или в 
бъдеще. Става въпрос да следите предложенията не само Вие, но и Ва-
шето обкръжение.

Служби по заетостта/бюра по труда

В Бюрата по труда се получават всякакви предложения за работа; освен 
това може да ги използвате, за да имате достъп до квалификация. Тряб-
ва да се регистрирате в някое от тях, в зависимост от мястото, където 
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живеете. Адресите на бюрата по труда по местоживеене са налични тук: 
https://www.az.government.bg/contacts/offices/.

Регистрацията в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) на търсещите работа 
лица е задължително условие за ползване на предоставяните от Агенция 
по заетостта услуги.

В дирекциите „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес могат да 
се регистрират и да упражняват права по реда и условията на Закона за 
насърчаване на заетостта:

• българските граждани;
• граждани на страни – членки на Европейския съюз или на други дър-

жави – страни по Споразумението за Европейско икономическо прос-
транство и Конфедерация Швейцария;

• чужденците, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване 
в Република България;

• лицата, на които е предоставено право на убежище;
• лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен 

статут;
• лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който 

Република България е страна;
• лицата граждани на трети държави, които са членове на семейство на 

български граждани или граждани на държава – членка на Европейския 
съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейско ико-
номическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария;

• членове на семейството на чужденци, получили разрешение за дълго-
срочно пребиваване;

• притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на 
три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

Търсещите работа могат да се регистрират в една от следните групи:

• безработни – лица, които не работят, търсят работа и имат готовност 
да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ;

• заети, които желаят да сменят работата си;
• учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;
• лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Репу-

блика България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пен-
сиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост 
в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален 
размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.
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Бюрата по труда предоставят следите услуги:

• Посреднически услуги за намиране на работа: посредничеството на ди-
рекциите „Бюро по труда” за наемане на работна сила се осъществява 
чрез:
– предоставяне на информация за реда и начините за обявявяване на 

свободните работни места;
– приемане на заявки за свободни работни места;
– обработка и разпространяване на информация за обявените свобод-

ни работни места;
– подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на 

работодателя;
– насочване на подходящи кандидати към съответното работно място;
– изискване на обратна информация за резултата от насочването.

• Работа с психолог и работа с водещ на случай.
• Професионално ориентиране: Дирекциите „Бюро по труда” предлагат 

следните услуги по професионално ориентиране: Консултирането се 
извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и 
възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и же-
ланието на клиентите. Професионалното консултиране е индивидуално 
или групово. Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по 
отношение на:
– избора на професия (специалност);
– степента на квалификация – начална професионална квалификация 

или преквалификация;
– пътищата за придобиване на желаната квалификация.

• Обучение на възрастни: по ключови компетентности, по ограмотяване 
и за придобиване на професионални компетентности. Важно за моду-
ла е да се има предвид, че по програма на МОН, лица, които нямат 
документ за правоспособност, могат да се явят на изпит по български 
език за потвърждаване на квалификацията.

• Мерки за поощряване на заетостта: от значение за модула е възмож-
ността за субсидирано наемане на работа на бежанци, която стимулира 
работодателите в редица отрасли.

Услугите на бюрата по труда са на български език. Като цяло, за търсене 
на работа е важно да имате ниво на владеене на български език, поне А1 
(напр. за производство); езиковото ниво за по-абстрактни концепции като 
работа по граждански права е А2 (тъй като нивото е силно завишено и 
отговаря на Б1).
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Къде можем да намерим информация за свободни работни места?

Преса и интернет

Живеем в ерата на комуникациите и новите медии, най-вече интернет, 
който предизвика промяна в процеса на търсене и договаряне на пер-
сонал. Печатните медии вече не са основното средство за комуникация, 
въпреки това все още се набира персонал чрез публикации; затова не 
само традиционните вестници, но и специализираните списания за конкре-
тен бранш могат да ни предоставят информация относно предложения за 
работа, фирми, ситуацията в сектора.

Интернет, чрез различните търсачки за работа, е най-бързата система за 
контакт между работодатели и работници. Той е бърз и икономичен и за 
едните, и за другите. Трябва да имаме предвид не само порталите, но и 
самите електронни страници на фирмите, където обикновено качват бане-
ри с надписи: „Работи с нас”, „Ела в нашия екип”, „Трудова борса” и др. 
подобни. Те са важен канал за информация относно свободни работни 
места. Освен това порталите за работа ни позволяват да се запознаем с 
изискванията и условията за работа на конкретно работно място или сек-
тор, от който се интересуваме. Ето защо „сърфирането” в тези страници 
ще ни предостави интересна информация, която ще подобри процеса 
на нашето търсене, ще направи очакванията ни по-реалистични, ще ни 
даде нови професионални идеи и перспективи. Най-известните портали за 
търсене на работа са Jobs.bg, Zaplata.bg и Job Tiger. За да бъде възможно 
едно такова търсене са нужни познания по български език.

Обяви за работа в сектора на неправителствените организации

Работата в НПО сектора е достъпна за хора от малцинствата и дава добри 
възможности за развитие. Възможно е да не започнете работа веднага, а 
да доброволствате или да изкарате стаж, за да натрупате умения. Обявите 
за работа в този сектор са налични в НПО Портала на електронен адрес: 
https://www.ngobg.info/bg/careers.html.

Самостоятелна кандидатура

Инициативността е основно качество в процеса на търсене на работа и 
затова, макар предприятието да няма подходящо предложение за нас в 
настоящия момент, можем да се обърнем към него (чрез електронната 
страница, лично), за да ни има предвид в бъдеще. Да изпреварим нуждите 
на предприятието може да се окаже ценно за нашата кандидатура, да е 
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още една възможност да „продадем” нашия професионален профил, да 
„изпреварим” евентуалната конкуренция или „да подсетим” предприятието 
за някаква негова потребност.

Един добър начин е да се изпрати имейл, в който любезно се предлага 
Вашето CV. Задължително трябва да формулирате писмото си, така че да 
отговаря на профила на работодателя. Ако не получите отговор, изпратете 
напомнящ имейл около две седмици по-късно.

Предлагаме един пример за стандартно писмо при този вид търсене на 
работа.

Пример 4.1.1. Писмо за самостоятелно кандидатстване

Уважаеми г-н хххх,

Пиша Ви, за да проверя дали нямате на разположение свободни места във 
Вашата компания. Прилагам моето CV за Ваша информация. Както можете 
да видите от него, имам богат опит с работа в офис и в сектора на услу-
гите. Това е развило у мен разнообразни умения за работа с разнообразни 
категории хора. Вярвам, че лесно ще се сработя с Вашия екип.

Имам умения и опит за работа в екип и внимание към детайла. Стилът ми 
е гъвкав, бързо развивам нови умения и се уча успешно от другите. Също 
така, имам много идеи и ентусиазъм.

Много бих искал/а да работя в компания с отлична репутация като Вашата 
(име на компанията). Имам отлични препоръки и за мен ще бъде удоволст-
вие да обсъдя с Вас възможностите за работа във Вашата компания. Ако 
в момента нямате свободни позиции, ще Ви бъда благодарна да запазите 
CV-то ми и имате предвид кандидатурата ми в бъдеще.

С уважение,
(Вашето име)

Професионална квалификация

В периода, когато сме без работа, можем да вършим не само дейности, 
свързани с търсенето на работа. Той може да се окаже подходящ и за 
повишаване на нашата квалификация. Така ще повишим и възможностите 
на нашата кандидатура при участието ни в конкурси за подбор на персо-
нал в бъдеще. Професионалната квалификация е онзи вид обучение, до 
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което имаме достъп и е безплатно за безработните (мъже и жени). Можете 
да кандидатствате не само чрез бюрата по труда в своята община, но и 
чрез различни фирми и неправителствени организации, които провеждат 
курсове за безработни – можете да се обърнете директно към тях. Про-
фесионалната квалификация ще Ви послужи да актуализирате своето СV, 
особено ако сте безработен.

Ако имате професионални квалификации, но сте изгубили или не сте взели 
с Вас документите, които го доказват, Наредба No. 2 от 13.11.2014 г. за ус-
ловията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентно-
сти41, Ви дава право да се явите на изпит по български език за валидиране 
на уменията и квалификацията.

Равнопоставено участие на жените на пазара на труда

Жените в България могат да избират свободно работното си място и про-
фесията си, стига да имат нужното образование и квалификации. По прин-
цип би трябвало да получават равна заплата с тези на мъжете за същия 
труд, но все още има какво да се желае в тази област. В България делът 
на жените заети в сектора на компютърните специалисти е най-голям от 
страните в целия Европейски съюз. Има и много програми за преквалифи-
кация на жени в подобни сфери, считани за „мъжки”. Наред с това има и 
икономически дейности и професии, в които жените са свръхпредставени 
и са в много неравнопоставена позиция, трудът е тежък, а заплащането 
изключително ниско. Такава например е работата в шивашки цехове в 
Южна България.

41 Обн. – ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., https://www.mon.bg/bg/59.
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4.2. професионална биография (CV) 
 и мотивационно писмо

Какво представлява професионалната биография или СV?

CV-то (Curriculum Vitae, житейски път) е ключов до-
кумент при кандидатстване за работа в България и в 
целия Европейски съюз. Целта му е да запознае ра-
ботодателя с нашето професионално и образователно 
развитие. Често се допуска грешката да използваме 
само един модел на СV. По-добре е да считаме, че 
СV-то е „жив” документ, който съдържа информация, 
свързана с конкретното предлагано работно място; 
трябва да променяме нашето СV, за да подчертаем, 

отстраним, реорганизираме съдържанието му в зависимост от вида на обя-
вата и посочените изисквания за конкретното работно място.

Защо СV-то е важно в контекста на България/на страните от ЕС 42

В днешно време абсолютно всички обяви за работа изискват от Вас да 
представите CV и мотивационно писмо, които изграждат първото впечат-
ление за вас у вероятните ви шефове и им дават възможност по-лесно 
да решат кои хора са най-подходящи за конкретното работно място. 
Автобиографията е първият документ, свързан с Вас, който потенциалният 
работодател преглежда. Тя е вашата визитна картичка. CV-то е много по-
вече от резюме на професионалния ви опит. Убедителната автобиография 
е най-доброто средство, с което да се рекламирате. Тя би могла да се 
окаже разликата между това да отидете на интервю и това да завършите 
в кошчето с отхвърлени кандидатури. В него трябва да изтъкнете Ваши-
те предимства, да опишете кратко и ясно Вашия професионален опит и 
умения, и да покажете на работодателя, че отговаряте на всички изис-
квания за обявената длъжност. Автобиографията с отличен външен вид и 
съдържание, в която си личи, че са вложени време и старание, е много 
по-вероятно да заинтригува този, който я преглежда.

Как да направя/напиша СВ-то си?

Формат: Не бива да е повече от 2 до 3 страници. Идеалното би било да 
отразим нашите данни, следвайки следните компоненти:

42 Съвети за попълване на автобиография за работа (уеб страница). Защо CV-то е толкова 
важно? http://xn--80aacdg3ac7bcvq5a8l.net/zashto-e-vajno-cv.html.
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– лични данни – име, фамилия, адрес, телефон за връзка;
– професионален стаж (при кои работодатели);
– академично/професионално образование (образованието, което сте по-

лучили в родната си страна);
– допълнителна квалификация – обучения;
– компютърни умения;
– владеене на езици;
– друг вид професионален опит;
– други данни, представляващи интерес, които не попадат в предходните 

параграфи (интереси, хобита, шофьорска книжка и пр.).

Съвети

– Преди да започнете да пишете СВ-то си непременно се консултирайте 
с близки или потърсете консултант в неправителствена организация.

– Никога не използвайте съкращения, всичко трябва да е ясно обяс-
нено.

– Излагайте организирано информацията, подчертавайте онези аспекти, 
които са най-важни за това работно място.

– Опитайте да адаптирате СV-то към изискванията за конкретната длъж-
ност, за която кандидатствате и към профила на всяка фирма и към 
всяко работно място.

– Винаги трябва да е написано на машина или компютър, освен ако не 
е упоменато, че трябва да е ръкописно.

– Пропускаме данните, които не са необходими или не са благоприятни 
за нас на това конкретно място.

– Не включвайте фалшиви данни.
– По-скоро не включвайте хоби, освен ако не е пряко свързано с работ-

ното място или не е изрично изискано.
– Когато включвате допълнителна квалификация и опит, добавете съответ-

ното съдържание и функции.
– Преди да го изпратите, е важно да го прегледа друг човек.
– Имайте няколко „активни” СV-та, в зависимост от местата, на които 

искате да кандидатствате.
– Повечето онлайн портали за търсене на работа имат приложение, с 

което Ви помагат да напишете стандартно СV.

Видове СV според сферата на работа

Модел „в обратен хронологичен ред”: (той е най-добре приет от фирмите) 
състои се в предоставяне на информация за всичко, свързано с нашето 
обучение и опит – от най-актуалното към случилото се в началото.
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Хронологичен модел: представя всички сведения, свързани с образование-
то и опита ни – от случилото се първоначално до най-актуалното.

Функционален модел: трябва да се посочи онова, което има най-пряка 
връзка с работното място, затова се отдава значение на съдържанието, а 
не на датите.

Европейски модел: това е моделът, който трябва да използвате, ако про-
явявате интерес към образователна програма в друга страна или търсите 
работа в чужбина. Europass е система, която помага на гражданите да 
представят личните си способности и компетентности опростено и лесно 
разбираемо в цяла Европа, за да улесни тяхното движение.

Модели на примери за CV може да намерите в електронната папка с ви-
зуални материали (https://csd.bg/module_visuals.zip).

Мотивационно писмо – защо е важно и как се пише

Мотивационното писмо е документът, който ни позволява да обясним 
каква е нашата мотивация да кандидатстваме за дадено работно място 
и отново да резюмираме тези наши умения и компетентности, които ни 
правят особено подходящи за него.

Характеристики на доброто мотивационно писмо:

• Не надхвърля една страница.
• Параграфите са кратки, за предпочитане е да използваме къси фрази. 

Препоръчително е да използваме директен изказ, който демонстрира 
увереност.

• Написано е на машина/компютър.
• Използва се една и съща хартия и формат на шрифта за СV-то и за 

мотивационното писмо.
• Обяснява ясно защо искаме тази работа и с какво тя ще допринесе за 

нашето професионално развитие.
• Резюмира с увереност нашия професионален опит и умения, които ни 

правят особено подходящи за тази работна позиция.
• Подчертава нашата подготовка за въпросната позиция, а не нуждата ни 

от работа. Тонът е позитивен.
• Не копира данните, представени в СV-то, а допълва, разширява и под-

чертава положителните ви страни.
• Не излага аспекти от професионалния ви път или аспекти от уменията 

ви, които не са във ваша полза, или липсата на такива.
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• В случаите на самостоятелно кандидатстване (без нарочно обявена 
позиция в дадена фирма) накрая упоменава какво искате – интервю, 
работа, информация. Най-добре е да помолите за интервю.

• НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да благодарите за вниманието, което ще Ви отделят, за 
да прочетат писмото ви.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е да подготвите отделно и нарочно мотивационно 
писмо за всяка фирма, към която се обръщате, подчертавайки аспектите, 
които правят по-силна Вашата кандидатура, в зависимост от конкретната 
обява и от вида на фирмата, която предлага работното място. Преди да 
изпратите мотивационното си писмо, дайте го на някой друг да го прочете 
и да ви даде обратна връзка.

Препоръки

Някои работодатели изискват препоръки от хора, които Ви познават, 
най-често предишни работодатели. В тях човекът, който Ви препоръчва, 
описва качеството, в което Ви познава и характеристиките Ви като човек 
и служител на работното място. В края упоменава дали би Ви препо-
ръчал за съответната позиция. На много места в Европа, препоръките 
са специфични за всяко отделно работно място и се изискват написани 
тайно от лицето, за което се отнасят. В България, най-често получаваме 
препоръки при напускане на работното място и ги пазим като предос-
тавяме копие за ново работно място. Обикновено се искат поне две 
препоръки.

4.3. интервю за работа

Общо въведение

Поканата за интервю за работа означава, че успешно сме минали етапа 
подбор по документи. То е положителен резултат и ключов момент в про-
цеса на търсене и кандидатстване за работа.

Ако сме били поканени на интервю, то е защото са решили, че нашата 
кандидатура е интересна за съответната фирма; ако не беше така, не биха 
ни поканили. Целта на интервюто от гледна точка на работодателя е:

• да потвърди данните от СV-то;
• да получи повече информация, за да потвърди нашата пригодност за 

съответното работно място;
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• да ни информира за всичко, което се отнася до фирмата и до работ-
ното място;

• да установи личен контакт и впечатление.

Ние трябва да отидем с ясна цел:

• да покажем, че сме подходящият човек конкретно за това място и за 
тази фирма;

• да демонстрираме добро познаване на профила на фирмата и интерес 
към естеството на работа, която тя предлага;

• да поискаме информация за фирмата, за работното място, за сектора 
и за нашите професионални отговорности като цяло.

Характеристики на интервюто за работа

Съдържание. Интервюто за подбор на кандидати се основава на няколко 
теми, по които трябва да сме се подготвили добре, като сме взели пред-
вид естеството на желаната позиция, на работата и на фирмата, в която 
кандидатстваме: образование; допълнителна квалификация; професионален 
опит; личностни качества.

В зависимост от фирмата, от интервюиращия, от мястото и вида на ин-
тервюто ще се наблегне на едно или друго съдържание. Имайте предвид, 
че обикновено образованието и опитът се обсъждат по-подробно и може 
да поискат от Вас да дадете конкретни примери за естеството на профе-
сионалния си опит и умения, за силните Ви страни. Може да ни зададат 
въпроси за конкретни примери или ситуации, в които сме показали, че 
притежаваме определена компетентност или качество, т.е. може да ни пи-
тат в каква ситуация сме проявили инициативност, способност за работа, 
за координация, за разрешаване на конфликти.

Видове интервюта

Трябва да сме запознати с различните видове интервюта, на които може 
да се явим, за да не се превърне ефектът от изненадата в определящ 
фактор за контрола на интервюто. Класификацията може да се направи в 
зависимост от различни фактори:

• Структурирано: интервюто се превръща в устен въпросник, при който 
интервюиращият задава въпроси, а кандидатът отговаря.

• Неструктурирано: интервюто е под формата на неформален разговор, 
при който целта е да се извлече максимална информация, най-вече 
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относно мотивацията, становищата и др.
• Полуструктурирано: интервюиращият контролира съдържанието, което 

иска да обсъди; дава свобода на интервюирания, но се спира по-под-
робно на точките, които иска да обсъди по-задълбочено (това интервю 
е най-използваното).

Лица, които участват в провеждане на интервюто

• Индивидуално: един интервюиращ и един интервюиран.
• Групово: комисия от интервюиращи (двама или няколко) и един интер-

вюиран.

Посочените видове интервюта са съобразени с работната позиция и място, 
с целите и фирмите. Ето защо трябва да сме подготвени за всякакъв вид 
интервю.

Какво трябва да направим преди интервюто?

• Да съберем информация за фирмата. От основно значение е да се 
запознаем с какво се занимава фирмата, какви са достойнствата є, 
какъв е нейният стил и кой го формира. Можем да открием тази ин-
формация на електронната страница на фирмата, чрез търсачките, като 
посетим някой от нейните центрове (напр. някой търговски център или 
ресторант от съответната верига). Тази информация ще ни бъде много 
полезна, за да адаптираме своя изказ и да изтъкнем онези аспекти, ко-
ито са най-значими и най-силно свързани с фирмата и/или с работното 
място.

• Да адаптираме и прегледаме нашето СV в случай, че още не сме го 
направили. Би било добре да разпечатаме един екземпляр и да го 
носим със себе си на интервюто (макар да не са искали това от нас). 
Много е важно да знаем какво сме писали в него (дати, времетраене, 
фирми) и кои от функциите, които сме изпълнявали на всяко работно 
място, са най-близки до предлаганото сега работно място.

• Да се погрижим за нашия имидж. Добре е да помислим какъв ими-
дж искаме да представим и дали съответства на работата, която ще 
изпълняваме, ако сме избраната кандидатка. На самото интервю да се 
явим спретнати и по-скоро строго облечени в знак на уважение към 
ситуацията и интервюиращите.

• Да репетираме. Ако репетираме обичайните въпроси пред огледало или 
участваме в курс за интервюта, ще бъдем по-уверени. Ако помислим 
какви въпроси биха ни задали, те няма да ни изненадат и няма да 
бъдем тревожни.
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Какви са въпросите, които могат да ни зададат на едно интервю?

Въпроси, свързани с образованието

– Защо сте избрали тази специалиалност?
– Защо не сте завършили образованието си?
– Защо сте завършили този курс за квалификация, а кандидатствате за 

работа, която не е свързана с него?
– Какво сте научили от този курс?
– Какъв практически опит сте извлякли в процеса на вашето образова-

ние/обучение?

Въпроси, свързани с професионалния опит

– Откога работите в този сектор?
– Каква е била последната Ви работа?
– Защо сте напуснали последната си работа?
– Какво научихте там?
– Какви бяха основните Ви задължения?
– Имали ли сте някакви отговорности по отношение на други хора?
– Какво Ви беше най-трудно на последната работа? А най-лесното?

Въпроси за личността (преки или за оценка на черти от характера)

– Кои смятата че са вашите силни страни за тази позиция?
– Какви според вас са вашите недостатъци?
– Как предпочитате да работите – сам/а или в екип? Защо?
– Къде предпочитате да работите – в хоризонтална или във вертикална 

структура?

лични въпроси

– На колко сте години?
– Какво мислите за …?
– Бихте ли могли да поемате чести служебни пътувания?

Какви въпроси можем да задаваме на интервюиращите?

Обикновено в края на интервюто интервюиращият пита дали ти искаш да 
зададеш въпрос и това е моментът да проявиш интерес към работното 
място и към фирмата като цяло.
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Въпроси за функциите на това работно място: отделът, в който се нами-
ра, отговорностите, които ще имам.

Въпроси за процеса на подбор: дата на започване на работа, дали има 
още етапи на подбор и какви, дали ще се свържат с всички кандидати, 
независимо от това дали са избрани, или не.

Въпроси за условията на труд: вид договор, който предлага работодателя, 
работно време, възможности за вътрешно обучение и растеж, заплащане...

Не забравяйте, че трябва да проявите интерес и мотивация към работно-
то място и към фирмата, затова е най-добре да задавате общи въпроси 
относно функциите, а въпросите, свързани със заплащането, оставете на 
последно място.

Основни умения за успешно преминаване на процеса за подбор.

позитивно преформулиране: Това е основно умение при интервюто за 
работа. Става въпрос да променим онова, което изглежда отрицателно, в 
положително. Например, ако ни кажат: „Ти си прекалено възрастна за това 
работно място”, бихме могли да отговорим, че с годините сме натрупали 
опит, с който ще вършим добре работата си от първия ден, без да ни е 
нужен период на адаптация.

уверено поведение: Обикновено се дефинира като зряло комуникативно 
поведение, при което човекът не напада, нито се подчинява на волята на 
други хора, а изразява своите убеждения и защитава правата си. Това е 
осъзнат, подреден, ясен, директен и уравновесен начин на изразяване, чи-
ято цел е да изложим идеите и чувствата си или да защитим законните си 
права, без да имаме намерение да нараним или да навредим, действайки 
с увереност в самия себе си, а не подчинени на ограничаващи емоции 
като тревожност, вина или гняв.

самоконтрол: Важно е да сме ведри и спокойни по време на интервюто 
за работа – това е проява на сигурност и увереност в нас самите, че мо-
жем да се справим на всяко работно място. Ето защо, ако ситуацията ни 
изнервя (което е нормално), трябва да опитаме да намалим стреса, пре-
дизвикан от факта, че ни оценяват, да направим упражнения за дишане, 
да не пием чай/кафе или други стимулиращи средства.

активно слушане: Трябва да имаме подходящо вербално и невербално 
поведение, за да може интервюиращият да се почувства слушан, а ние да 
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можем да отговаряме правилно. Това означава, че трябва да го гледаме 
в очите, да правим одобрителни жестове, да седнем правилно на стола 
(да не се облягаме), да не подпираме лактите на масата, да задаваме въп-
роси, които показват интерес към темата на разговора.
43

4.4. наемане на работа и основни трудови права43

Полезен като увод в темата може да бъде филмът „Моето първо работно 
място”, разработен от КНСБ и наличен на адрес: https://www.youtube.
com/watch?v=rF8CE6W9M3E44.

за да постъпя на работа

Какви документи ми трябват, за да сключа трудов договор?

• лична карта;
• документ за придобито образование, специалност, квалификация и т.н.
• медицинско;
• допълнително, ако е необходимо: документ за стаж по специалността и 

свидетелство за съдимост.

Работодателят може да Ви поиска и други документи, ако това се налага 
от работата, която ще извършвате!

Какви документи е длъжен да Ви даде работодателят и то преди да постъпи-
те на работа?

1. Екземпляр от сключения трудов договор.
2. Екземпляр от уведомлението, което е изпратил до Националната аген-

ция по приходите, че е сключил трудов договор с Вас.
3. Длъжностна характеристика, в която са посочени Вашите права и за-

дължения.

Трудов договор – що е то?

Това е писмен документ със строго определено съдържание:

43 Предложеният тук текст се базира на информация, разработена от КНСБ и налична на 
интернет страница „Моето първо работно място” (http://mfwp.labour-bg.net).

44 Последен достъп м. февруари 2019 г.
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• мястото на работа;
• длъжността и какво ще работите;
• датата на сключването му и кога започвате работа;
• за колко време ви наемат;
• размерът на отпуските;
• еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на 

трудовия договор;
• заплата и кога се изплаща;
• продължителността на работния ден или седмица.

Трудовият договор се сключва между Вас и работодателя преди постъпването 
на работа. Трябва да започнете работа в едноседмичен срок, освен ако не 
сте се разбрали друго. Всяко Ваше искане, като: молба за отпуск, напускане 
и т.н., трябва да се подава в писмен вид. Работодателят също трябва да Ви 
уведомява писмено, ако Ви преназначава на друго работно място, увеличава 
заплатата Ви или прекратява трудовия Ви договор и то с причини за това.

Важно: пазете си документите, направете си досие – ще Ви потрябват! 
Ако имате въпроси, можете да си помогнете – обърнете се към трудовия 
закон на страната – Кодекса на труда!

Вече съм нает – на работното място

Какви правила трябва да спазвате, за да избегнете неприятностите и да не се 
разделите преждевременно с работата си?

• да се явявате навреме на работа и да бъдете на работното си място 
до края на работния ден;

• да идвате на работа трезвен и да не употребявате алкохол или нарко-
тици през работното време;

• да изпълнявате възложената Ви работа;
• да спазвате правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• да пазите грижливо имуществото, което Ви е поверено, или с което 

работите;
• да бъдете почтен към работодателя си и да пазите доброто име на 

предприятието;
• да спазвате вътрешните правила, приети в предприятието.

Какво е длъжен да прави работодателят за Вас?

• да Ви осигури работно място, нормални, здравословни и безопасни 
условия на труд;
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• да Ви запознае с реда и начина на изпълнение на трудовите Ви задъл-
жения и с правилата за вътрешния трудов ред;

• да начислява и да изплаща в срок трудовите Ви възнаграждения;
• да внася социалните и здравните Ви осигуровки;
• работодателят е длъжен да пази достойнството Ви на работник;
• при поискване да Ви предостави извлечение от ведомостите за заплати.

КОМАНДИРОВАНЕ – могат да Ви изпратят да работите същата работа, 
само че в страната или в чужбина. Работодателят може да Ви командиро-
ва извън мястото на постоянната Ви работа, но за не повече от 30 кален-
дарни дни без прекъсване. Ако се налага по-дълъг срок на командирова-
не – Вие трябва да се съгласите писмено.

Трудова дисциплина – що е то?

Това означава, че трябва да спазвате правилата и нормите, въведени в 
предприятието/фирмата, в която сте наети, дори и да не Ви се иска!

Какви могат да бъдат нарушенията на трудовата дисциплина?

• закъснявате за работа и си отивате, когато решите, или просто не оти-
вате изобщо на работа;

• идвате на работа пиян или дрогиран;
• не изпълнявате както трябва възложената работа;
• не се съобразявате с техническите и технологичните правила;
• произвеждате некачествена продукция.

И тогава следват дисциплинарните наказания:

• забележка;
• предупреждение за уволнение;
• уволнение.

Преди да наложи дисциплинарно наказание работодателят е длъжен да Ви 
изслуша или да приеме писмените Ви обяснения.

Вашето възнаграждение

Основната работна заплата за позицията, която кандидатствате, се посочва 
в трудовия Ви договор. Тя зависи от това какво знаете и можете, каква 
квалификация имате, от количеството труд, който ще полагате.
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Заплатата над основното трудово възнаграждение е премиално възнагражде-
ние (бонуси) за постигнати резултати – индивидуални или общи/премия.

Допълнителните трудови възнаграждения са плащания за трудов стаж и 
професионален опит, за по-висока лична квалификация, за нощен труд, за 
положен извънреден труд, за работа през почивни дни и дните на офи-
циални празници, за времето, през което работникът или служителят е на 
разположение на работодателя извън територията на предприятието, за 
постигнати резултати и др.

Трудовите възнаграждения при особени случаи се предоставят при престой и 
производствена необходимост, аварии, неизпълнение на трудовите норми, 
производство на некачествена продукция и др.

Всичко това формира БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА или размера на за-
платата Ви преди да са Ви удържали съответните данъци, задължителните 
и доброволните лични осигурителни вноски и други вземания и удръжки.

Когато от БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА се приспаднат удръжките (данъци, 
осигурителни вноски) се стига до НЕТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА или сума-
та, която ще получите в брой или по дебитна карта.

Важно

1. В България минималната работна заплата е 560 лв. от 01.01.2019 г. и е 
валидна за територията на цялата страна, за всички отрасли и за всички 
работещи на трудов договор на пълно работно време. Не се съгласявай-
те да работите на по-ниско заплащане, защото това е противозаконно!

2. За повечето отрасли и браншове има фиксирани в колективен трудов 
договор, по-високи равнища на минимална работна заплата. Когато 
постъпвате в дадено предприятие (фирма) винаги се интересувайте от 
действащите в колективния трудов договор минимални равнища и на-
чални заплати за определената длъжност.

 В предприятията, където има синдикати и сключен колективен трудов 
договор, работните заплати са по-високи, в сравнение с останалите 
предприятия от отрасъла, в които няма колективен трудов договор меж-
ду синдикати и работодатели.

3. Всички трудови договори съдържат определение на дневната, седмич-
ната и месечната продължителност на работното време. Ако работите 
на почасово заплащане или на непълно работно време, с опция за 
допълнително натоварване, непременно си водете стриктна отчетност за 
отработените часове, защото така се формира Вашата брутна заплата.
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4. Извънредният труд, над договорените часове по индивидуален трудов 
договор, задължително трябва да се води на отчет от работодателя в 
специална книга. Изисквайте за извънредни часове той да Ви се изпла-
ща по завишена ставка, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 
Същото важи и за работата в почивни и празнични дни.

5. Ако трябва да избирате система на заплащане, винаги преценявайте 
предимствата и недостатъците от гледна точка на сигурността на дохода 
Ви и какви способности и умения имате. Много важно е основната 
Ви заплата да е висока, а не да разчитате на допълнителни бонуси и 
премии.

6. В частния сектор много често се предлага в трудовия договор да се впи-
ше по-ниска сума от реално изплащаната, като остатъкът се дава в плик 
безотчетно. Това е противозаконно, изгодите са предимно за работодате-
ля и нямате никаква гаранция, че редовно ще Ви изплащат сумите!

7. Социалните придобивки, разходите на работодателя за квалификация, 
безопасни и здравословни условия на труд и др., не могат да заместват 
или да компенсират части от заплатата Ви. Вие имате право на тях, без 
това да влияе върху заплатата Ви!

8. За всички съмнения по отношение формирането на работната заплата, 
за нередовното є изплащане и др. проблеми, се консултирайте със син-
дикатите в предприятието или региона45, с юристи по трудово право46 
или информирайте Инспекцията по труда47!

Защита от рисковете на работното място и в живота – задължително 
осигуряване

1. Що е риск и как ще бъдете защитени – сам/а или в колектив?

През целия си живот човек е изложен на различни рискови ситуации – мо-
жем да се спънем, ходейки по улицата, да се разболеем внезапно и т.н. 
Непредвидени събития могат да ни връхлетят и в предприятието, на работ-
ното ни място – бързайки за работа може да си навехнем крака, от наш 
болен колега да се заразим от грип или внезапно да останем без работа. 
Случките в живота ни могат да имат и положителни последици и дори да 
се планират – една бъдеща бременност и раждане на дете.

45 Един от най-влиятелните трудови синдикати в страната е КНСБ (уеб страница), http://www.
knsb-bg.org/.

46 КНСБ поддържа списък с доверени на синдиката адвокати, http://knsb-bg.org/index.php? 
option=com_content&view=article&id=3&Itemid=73.

47 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, http://www.gli.government.bg/.
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За да бъдат работещите защитени от непредвидени и рискови ситуации, 
държавата организира и поддържа социално-защитни системи. Такава е 
и системата на държавното обществено осигуряване (доо), в която 
работещите задължително се включват от деня на започване на трудовата 
дейност. Да се включите в системата на ДОО означава да бъдете оси-
гурени и защитени от неблагоприятните последици при реализирането 
на някой от рисковете, за които тя отговаря (болест, трудова злополука, 
професионално заболяване, безработица, инвалидност, старост, смърт).

За да гарантира защитата на всеки, който се труди, държавата, чрез 
законите, е задължила всички работодатели, които наемат работници и 
служители, както и самите работници и служители, да са осигурени в 
ДОО. Имайте предвид, че осигурителната защита е гарантирана само на 
осигурените лица и при настъпването на „осигурителен риск” те могат да 
разчитат на обезщетение в определен процент от заплатата, върху която 
редовно са се осигурявали.

Плащането на пари (колкото и да са като размер) отделно на ръка без 
подписването, на финансови документи, освен че е нарушение на закони-
те, не Ви носи никакви осигурителни права и ви ощетява!

2. Обезщетения при болест или инцидент на работното място.

Като част от защитната система действа и здравно осигуряване, което 
също е задължително. Всяко здравноосигурено лице има право на здравни 
грижи и обслужване при личния лекар или при необходимост от специ-
ализирана медицинска помощ, престой в болница, определен брой мани-
пулации при лекар по дентална медицина и т.н.

Наред с това, осигуряването в ДОО Ви дава право и на парично обезще-
тение за дните, когато сте болни.

Условието да получавате парично обезщетение при болест е да сте си пла-
щали вноски за този риск най-малко 6 месеца, като не е задължително те 
да са последователни. Изключение от това правило има за ненавършилите 
18 години, както и за пострадалите при трудова злополука или професио-
нална болест.

Паричното обезщетение при заболяване е в размер на 80%, а при трудова 
злополука или професионална болест 90% от среднодневното възнаграж-
дение за предходните 18 месеца. Когато не са налице тези 18 месеца, т.е. 
лицето не е работило, се взeма предвид минималната работна заплата. За 
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първите три работни дни при болест работодателят има задължението да 
Ви плати 70% от среднодневното възнаграждение за месеца, в който сте 
се разболял.

3. Далече ли е пенсията?

Започвайки работа никой не се замисля за пенсия! Но с помощта на 
информационните технологии всяко наше действие или бездействие се 
регистрира от осигурителните системи и рано или късно поражда послед-
ствия (позитивни или негативни).

Поради това всеки ден работа без договор и без осигуровка „подяжда” со-
циалните Ви права и особено правото на пенсия. А за правото на пенсия се 
изисква голяма продължителност на труд и осигуряване – десетки години.

Наемане на работа на деца, навършили 16 години

Наемане на работа на непълнолетни

Съгласно чл. 301, ал. 1 от Кодекса на труда, деца, навършили 16-годишна 
възраст, а по изключение и по-рано, могат да работят със съгласието на 
родителите си почасов труд, стига това да не пречи на образованието и сво-
бодното им време. Трябва да се изпълни специална процедура, която е оп-
исана обстойно в чл. 302, ал. 1 и чл. 303, ал. 2 от Кодекса на труда – трябва 
да се направи оценка на риска на работното място и да се вземат мерки, 
които да осигурят на непълнолетния здравословни и безопасни условия на 
труд. Лекар трябва да установи годността на непълнолетния да изпълнява 
работата по предстоящото трудово правоотношение, той издава медицинско 
удостоверение за работа. Накрая е необходимо работодателят да получи 
разрешение от Изпълнителна агенция „Главна дирекция по труда”.

работното време, почивки и отпуски – можете ли да ги управлявате 
сами и как?

1. Що е то работно време?

Времето е основополагаща категория/понятие в трудовото правоотноше-
ние. Това е времето, през което сте длъжни:

• да сте в предприятието;
• да сте на работното си място;
• да работите.
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2. Колко да работите – нормално, удължено, намалено, непълно работно време?

• работното време е седмично и дневно;
• работодателят определя режимите и всичко, свързано с работното време;
• най-разпространено е нормалното работно време – петдневна работна 

седмица и 8 часа дневно работно време.

Продължителността на работното време се уговаря в трудовия договор.

Какво можете да срещнете в практиката:

• непълното работно време, при което работният ден може да бъде и 
по-малко от 8 часа, например 4 или 6 часа;

• удълженото работно време, при което работодателят може да разпоре-
ди да се работи още няколко часа, след крайния час, след което не 
плаща този извънреден труд, а „връща” работно време, т.е. ще работите 
през друг ден по-малко;

• ненормиран работен ден, при който работодателят може да разпо-
реди в определен ден да работите и след края на работното време. 
Този режим се отнася до предварително определени от работодателя 
длъжности, като в този случай също не се плаща извънреден труд, а 
работата в повече се компенсира с повече платен годишен отпуск;

• намаленото работно време пък се отнася до определени длъжности, 
които имат специфични условия на труд или пък вредни елементи в 
работната среда;

• форми на организация на работното време са: работата на смени, нощ-
ният труд, разпокъсаното работно време, т.е. с променливи граници, 
извънредният труд.

3. Почивки

Видове: дневна, междудневна, седмична и в празнични дни.

4. Отпуск

Период от време, през който не се работи, работникът не ходи на работа, 
но това не е нарушение на трудовата дисциплина!

Видове:

• платени и неплатени;
• дългосрочни и краткосрочни;



1�2 Културна и гражданска ориентация...

• основни и допълнителни (учителите например имат право на удължен 
платен годишен отпуск, заради характера на работата им);

• за учене;
• по болест и поради бременност и майчинство.

Платен годишен отпуск

• минималният му размер е 20 работни, а не календарни дни;
• право на такъв отпуск имате, ако вече сте заработили 8 месеца трудов 

стаж;
• ползва се по график задължително за годината, за която се отнася;
• ако сте майка на дете до 7-годишна възраст, имате право да ползвате 

отпуска си през лятото;
• ако трудовият Ви договор бъде прекратен, преди да сте използвал 

отпуска си, ще получите обезщетение за дните, които е следвало да 
ползвате като отпуск.

Квалификация на работното място

Професионалната квалификация – това са знанията, уменията и деловите 
качества, които имате и които ще са Ви от полза, когато търсите и започ-
нете работа:

• работодателят е заинтересован да има по-квалифицирани работници и 
служители и има задължението да поддържа и повишава професионал-
ната им квалификация;

• Вие сте длъжен да участвате в организираните или финансираните от 
работодателя форми на обучение;

• квалификацията/преквалификацията могат да бъдат: без откъсване от 
производството, с откъсване от производството или дистанционни про-
грами.

Отпуск за образование и обучение

• платен отпуск за обучение в средно или висше училище, без откъсване 
от производството, със съгласието на работодателя включва: 25 работни 
дни наведнъж или на части за всяка учебна година, както и на 30 ра-
ботни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит;

• отпуск за приемен изпит в учебно заведение, със съгласието на рабо-
тодателя включва: за средно училище – 6 работни дни, а за висше 
училище или за докторантура – 12 работни дни;

• неплатен отпуск на учащи се за подготовка и явяване на изпит.
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ако веднъж сте постъпили на работа, можете ли нещо да промените? 
а как да напуснете, ако не Ви харесва?

1. Можете ли по своя инициатива да промените условията по сключен вече 
трудов договор – в кои случаи, какво и как?

Това може да стане в следните случаи:

• ако искате да преминете от една работа на друга – тази промяна за-
дължително се осъществява чрез сключване на допълнително писмено 
споразумение;

• със сключване на писмено споразумение към трудовия договор може 
да се промени мястото на работата, уговорено в трудовия договор – не 
може работникът да бъде изпратен на работа в гр. Перник, без негово 
писмено съгласие за това, ако в трудовия му договор е посочено, че 
работното му място е в гр. София;

• размерът на веднъж договорената в трудовия договор заплата, не може 
да бъде намален.

Без писмено съгласие на работника не може да се извърши промяна в 
условията на трудовия му договор, освен когато му се увеличава заплата.

2. Работодателят може да промени условията на трудовия договор:

• при производствена необходимост;
• при престой в предприятието без работникът да е дал писмено съгла-

сие за това.

3. Как се прекратява трудовият договор, от кого? Трябва ли ми документ за 
това?

Трудовият договор е писмен документ и винаги се прекратява писмено. 
Той може да се прекрати както от работодателя, така и от работника или 
служителя, но задължително с писмен акт.

4. Може ли да ме уволнят, без да имам желание и инициатива за това?

МОЖЕ! С предварително писмено предизвестие, ако е налице някоя от 
следните причини:

• закриване на предприятието или на част от него;
• съкращаване на щата или намаляване на обема на работата;
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• липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
• когато работникът/служителят не притежава необходимото образование 

или професионална квалификация за изпълняваната работа;
• ако работникът/служителят откаже да последва предприятието, в което 

работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
• когато заеманата от работника/служителя длъжност трябва да бъде 

освободена, за да се възстанови на нея незаконно уволнен, заемал 
преди това същата длъжност и др.;

• възможно е да Ви уволнят дисциплинарно, когато не сте спазвали пра-
вилата за трудова дисциплина в предприятието.

5. Как да се защитя при незаконно уволнение?

Ако смятате, че сте незаконно уволнен, имате две възможности:

• да се обърнете към работодателя с молба той сам да отмени заповедта си. 
В молбата е добре да посочите защо смятате заповедта за незаконна;

• ако не се възползвате от първата възможност, имате право в срок до 
два месеца от получаване на заповедта, с която сте уволнени, да пода-
дете иск пред съответния районен съд, където се намира предприяти-
ето и да потърсите от него съдебна защита срещу работодателя.

Кой следи за правата на работещите?

Най-пряко ангажирани да следят да не се накърняват трудовите права на 
работниците и служителите са:

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Тази агенция има множество териториални структури, които следят за 
спазването на трудовото законодателство.

Инспекторите по труда имат право:

• на достъп до всички работни помещения в предприятието, фирмата или 
учреждението;

• да изискват всички необходими сведения и информация за осъществя-
ване на контрола;

• да се осведомяват от самите работници и служители за реалното при-
лагане на трудовото законодателство на работното място;

• да вземат проби и мостри за изследване;
• да установяват причините и обстоятелствата за трудовите злополуки.
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Ако считате, че трудовите Ви права са нарушени, винаги можете да се 
обърнете към териториалното поделение на Инспекцията по труда. Начи-
ните за това са следните:

• подавате писмена жалба в съответното териториално поделение на Ин-
спекцията по труда;

• подавате сигнал или жалба на горещите телефони на:
– „Главна инспекция по труда” (0700 17 670)
– Министерство на труда и социалната политика (0800 88 001 за цялата 

страна и 987 16 22 за София)

Синдикалните организации

Синдикатът представлява професионална организация за защита на инте-
ресите на работниците и служителите пред работодателя.

За да може синдикатът да Ви защити, е необходимо да членувате в син-
дикалната организация в предприятието, в което работите. Синдикалните 
организации имат право:

• да посещават по всяко време предприятията;
• да сигнализират контролните органи за нарушения;
• да изискват от работодателя обяснения и представяне на сведения и 

документи;
• да искат от Инспекцията по труда административно наказание за винов-

ните лица.

Синдикатът във Вашето предприятие, фирма или учреждение, в редица 
случаи има възможността да Ви окаже по-ефективна защита, отколкото 
Инспекцията по труда или съда, защото:

• Ви дава възможността да преговаряте с работодателя си на равностой-
ни начала;

• е единствената организация, която може да сключи с работодателя Ви 
колективен трудов договор (КТД). Това означава по-добри условия на 
труд, по-високо възнаграждение, по-големи отпуски и др. за синдикал-
ните членове;

• отношенията между работодателя и синдиката са отношения на равно-
поставеност, а не на подчиненост;

• синдикатът е независима организация.
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Ако работодателят нарушава трудовите Ви права, винаги можете да потър-
сите защита от:

• синдикалната организация в предприятието, в което работите;
• съответния регионален съвет48 или общински координатор49 на синдика-

тите за Вашия град.

Съдилищата в Република България

В случай, че работодателят нарушава трудовите Ви права, имате право да 
потърсите и съдебна защита.

Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служители-
те, те не плащат такси и разноски. Заплаща се само хонорар на адвокат, 
ако бъде ангажиран. При възникване на съдебен спор, свързан с Вашето 
трудово правоотношение, можете да поискате от синдикалната организа-
ция, в която членувате, да Ви представлява като пълномощник в съда.

При незаконно уволнение можете да се обърнете към съда в 2-месечен 
срок от връчването на заповедта с искане:

• да признае уволнението за незаконно и да го отмени;
• да бъдете възстановени на предишната работа;
• да получите обезщетение за времето, през което сте останал без рабо-

та, поради уволнението.

Кратки насоки за изискванията и отговорностите, свързани с безопасни 
условия на труд може да намерите в електронната папка с визуални ма-
териали.

За актуална към момента на обучение информация по тези теми се обър-
нете към страницата на КНСБ, Моето първо работно място. Рубриката 
„Вход за преподаватели” предлага набор от девет тематични презентации, 
които бихте могли да ползвате като помощни материали за съответната 
обучителна сесия.

48 Списък с регионалните съвети на КНСБ, http://knsb-bg.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=6&Itemid=71.

49 Списък с общинските съвети на КНСБ, http://knsb-bg.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=5&Itemid=72.
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ресурси

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, http://www.gli.
government.bg/.

Капитал. Трудовоправни задължения на работниците и служителите, 
21.04.2014, https://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2014/04/21/2285
464_trudovopravni_zaduljeniia_na_rabotnicite_i_slujitelite/.

Катро България. Нуждите на българския пазар на труда като ключ към 
заетостта на бежанците, 2018.

КНСБ (видео) Моето първо работно място, https://www.youtube.com/
watch?v=rF8CE6W9M3E.

КНСБ (уеб страница), https://www.knsb-bg.org.

КНСБ. Моето първо работно място, http://mfwp.labour-bg.net.

Министерство на труда и социалната политика. Прогнози относно тър-
сенето и предлагането на пазара на труда в България в периода 
2014 – 2028. МТСП, 2015.

Национален статистически институт, www.nsi.bg.

НПО Портал, https://www.ngobg.info/bg/careers.html.

Информация за възможности за професионална квалификация може 
да се намерят на:

Възможност за признаване на неформално придобити знания, уме-
ния и компетентности, www.mon.bg.

Национален план за действие по заетостта, www.az.government.bg.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж” www.sf.mon.bg.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, www.ophrd.
government.bg.





глаВа II. методи и теХниКи 
 на обучение

ВъВедение

Тази глава е съставена от три части: Част 1. Методи на обучение, Част 2. 
Техники на обучение и Част 3. Примерна програма за културна и граж-
данска ориентация.

Част 1. Методи на обучение е теоретична и се занимава с принципите на ин-
терактивното обучение и работата в групи. Тя предлага насоки за методите 
на обучение, чрез които служители от съответните организации и институ-
ции да работят с модула за културна и гражданска ориентация и с помощта 
на които да го транслират в конкретна групова работа и обучителни сесии. 
В Главата са включени конкретни методи на групова работа: групови диску-
сии и техники на провеждането им; упражнения по двойки; обсъждане на 
казуси; ролеви игри; техники за проверка на разбирането и др.

Част 2. Техники на обучение, предлага кратък преглед на конкретни техники 
за обучение. Тази глава има за цел да препоръча принципите на интерак-
тивно обучение, като подходящи за работа с участници от целевата група 
на бежанците и да даде някои идеи за организиране на обучителната 
работа, така че този вид обучение да може да се ползва от обучители 
с различни нива на опитност. В резултат, доставчиците на услуги ще са 
подготвени да ползват по-раздвижени методи и техники, да откликват по-
добре на нуждите и стиловете на учене на крайните ползватели и ще се 
чувстват по-спокойни, уверени и спонтанни при ползването на по-сложни 
методи и техники.

Част 3. Примерна програма за културна и гражданска ориентация представя 
цялостен методически инструмент за преподаване на съдържанието от Гла-
ва I. Тук всяка от темите в първа глава на тази публикация е организирана 
в конкретни обучителни сесии. Предложените 25 обучителни сесии следват 
структура с идентични компоненти: цели, продължителност на сесията, 
помощни материали (за обучителите и за обучаемите) и методи и техники 
на обучение.

Част 1 и теоретичните части на Част 2 на настоящата глава се базират на 
глави от наръчника „Обучение и ориентация на бежанци: наръчник за дос-
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тавчици на услуги”50. Предложените в Част 3 сесии и техники на обучение 
са консултирани в рамките на фокус групи с лица, търсещи международна 
закрила, на работен семинар с представители на правителствени и неправи-
телствени организации, и на междинно обучение на обучители, проведено от 
Си Ви Ес – България, в периода на пилотно прилагане на модула. Те са ба-
зирани и на резултатите от мониторинг на проведените пилотни обучения.

1. методи на обучение

1.1. групи и групова динамика

познания, умения и нагласи 
на обучителите

Ученето е единство на познания, уме-
ния и нагласи, които трябва да се при-
добият от участниците в процеса на 
културна ориентация. Знанията, уме-
нията и нагласите на обучителя също 
имат важно значение. Те трябва да 
имат широки познания по основното 

съдържание на модула, така че да могат да отговарят на въпроси. Ако обу-
чителят не знае отговора на въпроса е важно да каже, че не знае, но ще 
намери отговора и ще се върне към темата на по-късен етап. Отговорност 
на обучителя е да проучи, да намери отговори и да се върне към темата, 
за да гарантира, че участниците получават точна и вярна информация. По-
долу са описани познанията, уменията и нагласите, необходими на обучи-
телите, за да бъдат успешни в работата си.

Обучителите трябва да имат познания за:

• обучителни подходи и най-добри практики, особено подходи и техники 
за работа с хора от различен произход;

• стратегии за фасилитиране и подходящи тренингови техники: кога се 
използват различни техники и с какви категории участници;

50 Abrams, D. Refugee Training and Orientation: A Guide for Service Providers. Cultural Orientation 
Resource Centre, © 2014 Center for Applied Linguistics, http://www.culturalorientation.net/
providing-orientation/tools/training-of-trainers-guide.
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• как се правят оценки на обучението и оценки на ученето;
• какво представлява културната ориентация или ориентацията в общ-

ността – особено познания за културните специфики на общността, 
чиито представители ще бъдат обучавани, но и как се преподават спе-
цификите на приемащата общност;

• процесът на преместване в нова държава: какво включва процесът на 
настаняване в приемащата общност; как се отразява промяната на 
хората, които бягат от война и несправедливост; как се случва адапта-
цията и какво я възпрепятства.

Обучителите трябва да имат умения за:

• добра комуникация: език на тялото, глас, тон, избор на думи и пр.;
• способност да учат бързо за личностите на участниците; за стиловете 

им на учене; за подходите и стратегиите, които работят и тези, които 
не сработват толкова добре;

• ангажиране на участниците като ползват разнообразни техники;
• добра преценка и проявление на професионално поведение;
• работа с преводач: кога да позволи време за превод, как да разбива 

информацията на управляеми части и пр.;
• разбиране, прилагане и анализиране на оценки;
• управление на времето;
• изработването на дизайн на учебна програма или уроци.

Обучителите трябва да имат нагласи за:

• професионализъм: да имат положителна нагласа към професията си и 
висока мотивация; да са готови да спазват професионалните принци-
пи при всякакви обстоятелства и да поставят на първо място обуча-
емите;

• екипна работа: да си дават сметка, че тяхната работа не е самостоятел-
на, а изисква да са готови да работят в екип с други обучители, гост-
лектори, социални работници, водещи на случаи, преводачи и други;

• стремеж към постоянно учене: колкото и да е опитен един обучител, 
всяка група е различна и носи със себе си нови преживявания и пре-
дизвикателства;

• готовност за гъвкавост: работата на обучителя изисква готовност да се 
промени планът според нуждите на групата, понякога решения за про-
мяна на подхода и техниките трябва да се вземат дори за секунди;

• емоционална ангажираност: за да бъде човек добър обучител се изис-
ква много емоционална работа и психична сила за трансформиране на 
преживяванията на участниците;
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• учене от грешките: грешките са неизбежни и създават възможности за 
учене и на обучителя, и на обучаемите. Няма проблем да се правят 
грешки, стига да се извличат поуки от тях;

• себерефлективност: обучението на добрия обучител не приключва с 
формалното образование, а изисква продължаващо учене от опита, 
следене за нови техники и научни открития в сферата на обучението;

• отвореност към света: обучителят трябва да може да се възползва от 
всякакви възможности да преплете темите за културна и гражданска 
ориентация в различни други дейности и в ежедневната си роля, ако е 
социален работни или служител в институция;

• готовност да се постави на мястото на другия, особено на хора с раз-
лични от неговите преживявания, каквито ще бъдат и участниците в 
модула по културна ориентация.

работата с различни по размер групи

Група с изолиран брой участници

Обучителите могат да се озоват в ситуация, в която предоставят ориентация, 
работейки само с двама-трима участника или дори само с един човек.

трудности и предизвикателства
в работата с изолиран

брой участници

предимства на работата
с изолиран брой участници

• Дейностите се адаптират по-трудно.

• Обучителите разчитат повече 
на лекция, тъй като изглежда 
по-лесно и по-ефективно.

• Сесиите може да свършват по-
рано или пък да са твърде дълги 
в зависимост от потребностите, 
интересите и тревогите 
на участниците.

• Участниците нямат възможност 
да учат от други участници 
или да споделят идеи с тях.

• Първоначално, участниците може 
да се колебаят да участват, 
тъй като единични участници 
се чувстват по-уязвими.

• Обучителят може да предостави 
информация, която директно 
се отнася до потребностите на 
участника, без да има нужда 
да се съобразява с нуждите на 
участниците в по-голямата група.

• Работи се само с един език 
(и един преводач), което позволява 
обучителят и участникът да се 
опознаят по-добре и да изградят 
защитено пространство помежду 
си, в което участникът по-лесно 
може да задава въпроси 
и да изказва мнението си.

• Времето за подготовка на обучите-
ля може да е по-кратко и остава 
повече време за въпроси или теми, 
които са от интерес за участника.
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Дори в сесии само с един участник, обучителите могат да представят 
учебното съдържание, използвайки интерактивни техники на работа, ко-
ито са адекватни на нуждите и интересите на участника. Така също ще 
избягват типично групови практики като закачането на постери на сте-
ната или писане на флипчарт, които в този контекст са неловки. Дори и 
без такива специфични помагала, интерактивните техники на обучение 
обикновено са много ефективни в процеса на учене и носят по-голяма 
удовлетвореност.

Стратегиите за работа с група с изолиран брой участници включват:

 При планиране на сесия:

• В допълнение към запознаването с материала, трябва да се приложи 
оценка на потребностите, тъй като плановете трябва да отговарят на 
нуждите на участника/участниците (ако са двама или трима);

• Добре е да се идентифицират стиловете на учене на участника/учас-
тниците (дали учат по-лесно с изображения, схеми, разказ, игри и пр.) 
и да се адаптира учебният план към тях;

• Предложете малки сегменти информация вместо да включите всичко в 
един ден, например вплитайте информация по време на други срещи 
и услуги (например в колата, докато отивате заедно някъде).

 В началото на сесия:

• Направете списък с въпросите на участника и с нещата, които не знае. 
Когато свършите дадена тема, прегледайте списъка за останали непо-
крити области.

• Използвайте в работата изображения, карти с въпроси или въвеждането 
на реалност чрез екскурзии или посещения на място в други организа-
ции или на различни места – колкото се може повече. Такива материали 
улесняват възприемането и разбирането на учебния материал.

трудности и предизвикателства
в работата с изолиран

брой участници

предимства на работата
с изолиран брой участници

• За отделния участник може да 
е трудно да участва в няколко 
поредни сесии.

• Може да е трудно да се убедят 
външни лектори да дойдат 
само за един човек.

• Участникът е по-вероятно 
да дойде, а сесията изисква 
по-малко физическо пространство.
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• Дайте на участника тетрадка за упражнение. Ако може да се изготви 
предварително, включете кратки бележки, изображения, упражнения и 
я разпечатайте на принтер.

 По време на сесия:

• Поискайте от участника да подреди серия от снимки, когато обсъждате 
серия от събития, например посещение на лекар или исторически съ-
бития. Когато хората докосват предмети, това им помага да поддържат 
интерес, държи ги въвлечени в сесията и задържа вниманието им.

• Проведете брейнсторминг сесия като се редувате с участника да за-
давате между 6 и 8 въпроса по дадена тема и им отговаряте като 
отново се редувате. За да подготвите въпроси за сесията, помислете 
какви общи въпроси се появяват в дискусии с други участници в други 
сесии.

• Окуражавайте участника да задава въпроси като му обяснявате, че в 
България задаването на въпроси се счита за знак на интерес. Питай-
те „Имате ли въпроси?” или правете връзка между темата и въпроса: 
„Имате ли въпроси относно организирането на пикник в парка?”. Ако 
участникът е особено свенлив, може да му кажете: „Моля, задайте ми 
два въпроса по тази тема преди да преминем към следващата”.

• Зачитайте и ползвайте уменията на участника като например да давате 
работни листа за попълване на грамотни, образовани участници, в които 
да изразяват съществуващите или новонаучените си познания.

Малки групи

Някои обучители могат да определят малката група като състояща се от 
3-5 души, докато други, които имат повече опит с големи групи от 40-50 
участника, определят малката група като състояща се от 10-15 участника. 
Големината на групата е относителна и зависи от обучителната програма, 
от опита на обучителя, както и от съответната сесия.

Например, малка група, която обсъжда случай от ежедневието, за да 
подобри уменията си за решаване на проблеми, може да се състои от 
4-5 души, докато малка група, която участва в дейност за изграждане на 
екип, може да включва 8 и дори 10 участника. В резултат, някои стратегии 
за работа с отделни участници (описани по-горе) могат да се прилагат в 
малки групи, но също могат да се приложат и някои стратегии за работа 
с големи групи (описани по-долу). Като цяло, информацията в тази секция 
е приложима за групи от около 10 участника.
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трудности и предизвикателства
в работата с малки групи

предимства на работата
с малки групи

• Потенциалното разнообразие на 
групата изисква от обучителите 
да вложат повече мисъл в 
обучителните материали, 
примерите и дизайна.

• Някои участници може да се 
чувстват неловко, когато се 
намират в по-големи групи 
или въобще в групи.

• Груповата динамика и нивата 
на участие могат да накарат 
обучителите да изпитват нужда 
директно да подканят участници 
да се включат, да отговорят, да 
споделят идеи. Това може да 
накара някои участници да имат 
чувството, че са „посочени с 
пръст”, което трябва да се избягва, 
и да се оставят участниците да 
се включат със собствено темпо.

• Колкото по-малка е групата, 
толкова повече обучителите 
са склонни да дават големи 
количества информация без 
дейности. Трябва постоянно да 
се стремим да разработваме 
обучителни материали, които са 
приложими за ползване заедно 
с интерактивни техники, за да 
гарантираме ефективен обучителен 
процес дори в малката група.

• Малките групи често се състоят 
от участници, говорещи един 
и същи език, което позволява 
повече време за дискусия 
и взаимодействие.

• За разлика от работата с органичен 
брой участници, ориентацията за 
малки групи позволява програмите 
да започнат без да се изчакват 
всички участници да пристигнат.

• Малките групи позволяват на 
обучителите да се запознаят по-
добре с участниците, с техните 
интереси и тревоги. Участниците 
също имат повече възможност да 
се опознаят по-добре помежду си.

• Малките групи предоставят на 
участниците повече време да 
задават въпроси или да поставят 
теми, които ги затрудняват.

• Инструкциите могат да се 
напаснат спрямо нуждите 
на всеки участник.

• Участниците могат да се чувстват 
по-комфортно да задават въпроси 
и да изрязват мнението си, докато 
също имат възможност да чуят 
какво имат да кажат другите.

• Има повече пространство и време 
за движение и дейности.

• По-вероятно е участниците в малка 
група да посещават сесиите и да 
изпълняват задачите редовно, тъй 
като отсъствията и неучастието 
са по-забележими при по-малък 
брой участници.

• Когато участниците са поне 
10, гостуващите лектори са 
по-мотивирани да откликнат 
на поканата. Има достатъчно 
време за обратна връзка.
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Стратегиите за работа с малки групи включват:

• Използвайте ефективни обучителни стратегии: въвличайте участниците, 
включвайте различни методи на работа, взимайте предвид подредбата 
на стаята, направете сесиите интерактивни и пр.

• Включвайте семейството или доброволци и други обучители и служите-
ли в обучителните сесии; така Вие и организацията, за която работите 
ще бъде подпомогната при изясняването на ролите, така че участниците 
ще знаят кой кой е във Вашата организация, а Вие ще познавате се-
мействата на участниците.

• Започвайте сесиите с упражнения за разчупване на леда, така че участ-
ниците да бъдат въвлечени незабавно, взаимодействайки си един с друг 
и докато се забавляват.

• Проверявайте често как се чувстват участниците, за да се уверите, 
че разбират учебното съдържание. За да избегнете най-приказливите 
участници да отговарят на всички въпроси, раздайте на участниците 
„предмети за говорене” (например маркери); когато отговори на въ-
прос, участникът трябва да даде един предмет на обучителя; когато 
предметите му свършат, няма право да отговаря повече.

• Провеждайте оценка на наученото в края на всеки раздел, за да се 
уверите, че участниците са заучили информацията и са готови да я из-
ползват в ежедневието.

Големи групи

В идеалния случай е добре да се работи в малки групи, но по различни 
причини това невинаги е възможно.

Стратегии за работа с големи групи:

• Оформяйте малки групи и често прегрупирайте участниците за диску-
сия и интерактивни дейности, така че те да се сдобият с множество 
перспективи и възможността да се запознаят с повече хора.

• Ако сесията изисква наблюдатели (например публика при ролева игра), 
активно ги въвличайте в дебрифинга след дейността, тъй като те често 
привнасят уникална перспектива при обсъждането на събития.

• За по-лесното управление на голям брой въпроси, обучителите може да 
поискат от участниците да ги напишат на флипчарт или да ги поставят 
в кутия с въпроси.
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трудности и предизвикателства
в работата с големи групи

предимства на работата
с големи групи

• Обучителят може да се почувства 
претоварен от предизвикателствата, 
свързани с контролирането на 
голяма група и голяма сесия.

• По-големият брой участници, които 
имат различен опит, език, история, 
пол, нужди и очаквания и пр., 
прави по-трудно изработването 
на план за обучението 
и осъществяването му.

• Може да е трудно да се намери 
достатъчно голямо пространство 
за голяма група.

• Трудно се управляват нивата 
на шум с повече участници 
и повече преводачи.

• Разговорите се провеждат между 
различни култури и езици.

• Изглежда по-лесно да се проведе 
лекция, отколкото да се приложат 
различни интерактивни техники 
на обучение;

• Трудно се адресират нуждите 
на всички участници.

• Трудно се проверява разбирането 
на отделните участници.

• Един по-неопитен обучител може 
да усеща групата като хаотична, 
което да е напрягащо за него.

• В голяма група участниците 
може да се чувстват неудобно.

• По-големите групи позволяват на 
обучителите да ползват динамични 
интерактивни дейности, подходящи 
само за големи групи.

• Участниците имат възможност да 
подобрят социалните си умения 
и да взаимодействат с много и 
различни хора; да споделят, да 
обучават и да се учат от тях. 
Участниците също могат да получат 
възможност да наблюдават от 
първа ръка разнообразието на 
произхода на хора с техния опит.

• Обучителите могат да предадат 
основни послания и понятия 
на всички участници наведнъж, 
например чрез лекция 
или демонстрация.

• Дейности, които изискват екипна 
работа, като например викторина 
или игра, могат да работят 
по-добре с голяма група 
участници.

• Най-голямото предимство е, 
че когато в обучителната сесия 
участват повече хора, те могат 
да чуят и изследват различни 
перспективи.
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други особености на работата с групи

Във всяка група различните участници „поемат” различни роли – ще има 
поне един „експерт”, който знае всичко и е готов да отговаря на въпроси; 
поне един мълчаливец, който изглежда не участва, а всъщност може да 
даде най-ценните прозрения; поне един конфронтиращ се и т.н. Вмес-
то да се опитвате да извадите участниците от ролите им, използвайте ги 
конструктивно – давайте възможност на „експерта” да участва, но все пак 
внимавайте да не „засенчва” останалите участници в групата, на конфрон-
тиращия се – да го предизвиква, на мълчаливия – да споделя мнението 
и наблюденията си като го насърчавате, че неговото мнение е ценно и 
важно; дори може официално да ги назначите на тези роли.

В една добре планирана сесия обучителят е преди всичко фасилитатор, 
който ползва до 20% от времето за лекционно съдържание и поставя 
фокуса върху употребата на рефлективни и интерактивни техники на 
обучение. В този контекст е важно да се подчертае разликата между 
работата на съдържателно и работата на ниво процес. Съдържателното 
ниво отговаря на въпроса „Какво?” и включва материала от първата гла-
ва на този наръчник. Работата на ниво процес взима предвид емоциите 
на участниците или нивото, което отговаря на въпроса „Как? (се случва 
ученето?)”. Затова е важно да се разберат смисълът, ролята и техниките, 
подпомагащи взаимодействието между членовете на групата и споделя-
нето на преживявания и емоции като основа на ученето. В този смисъл 
препоръчително е интерактивните техники на обучение да включват и да 
се опират на споделяне на емоции и преживявания от страна на участ-
ниците.

1.2. провеждане на обучение в условията 
 на културна адаптация

Културна адаптация

Когато обучават бежанци и имигранти, обучителите трябва да вземат пред-
вид, че те най-вероятно са в процес на културната адаптация по отноше-
ние на всяка тема, която ще бъде преподавана. Обучителите трябва да 
проявят внимание към личния опит на участниците в групата в процеса на 
културна адаптация и културен шок, които всеки от тях преживява, и да 
ги преплитат темата с останалите преподаваната тема. За интегрирането на 
личния опит в културната ориентация на учащите се, обучителите могат да 
ползват някои от следните методи:
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• да подканят участниците да сравнят предишни и настоящи преживя-
вания по дадена тема (например как пътуват от и до пазара в тяхната 
родна страна и как пътуват сега);

• да подканят участниците да обмислят как са правели нещо в родната си 
страна и как го правят сега (например как дисциплинират децата си);

• да обсъдят процеса на културна адаптация с участниците, как този про-
цес може да им повлияе и как се чувстват по отношение на него.

Крива на културната адаптация

Кривата на културната адаптация може да бъде описана в четири етапа, 
които се разграничават с течение на времето, прекарано в нова култура:

• Фаза на медения месец: чувства на вълнение и щастие, когато всичко 
е ново, вълнуващо и добро. Тя често се случва скоро след пристигането 
на новото място.

• Фаза на културния шок: чувства на тревога, объркване и гняв, които 
се проявяват, когато новопристигналият се опитва да функционира в 
новото непознато място.

• Фаза на адаптация: чувствата се уталожват с отминаването на култур-
ния шок и новопристигналият започва да се чувства по-комфортно и 
уверено на новото място.

• Фаза на успешното справяне: чувство на комфорт с новия живот и 
култура, въпреки че все още от време на време има трудни периоди.

Процесът на адаптация често следва крива с формата на буквата U: 
адаптацията се преживява като лесна и успешна в началото; следвана 
от шок и криза, през който период човекът се чувства по-малко до-
бре адаптиран, нещастен и самотен. С времето, човекът започва да се 
настройва и в крайна сметка става по-интегриран в новата общност. 
Времевата рамка, в която тези фази се случват е различна за всеки, как-
то и последователността им, така че обучителите трябва да помнят, че 
участниците преживяват различни фази на адаптация, които въздействат 
на живота им.

Има много реакции на стрeса, предизвикан от адаптацията, които хората 
може да проявят в различни периоди и различни степени. Някои хора 
отхвърлят новата култура като се изолират или като се съпротивляват на 
промяната, например като се оплакват от различни неща или като отхвър-
лят нови форми на поведение. Други избират да изследват новата култура 
и започват да се настройват и адаптират, или правят малки настройки, 
докато продължават да държат на вярванията и старите си форми на по-
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ведение (реакции на гъвкавост и филтриране). Този период обикновено е 
постепенен и може да продължи години, дори цял живот.

Добре е да имате предвид, че предложените етапи и траектории са само 
ориентировъчни – не бива да поставяме хората в схеми и координат-
ни системи. Проблематизираме темата за културната адаптация тук, за 
да може обучителите да работят в група със съзнанието, че всеки неин 
участник преминава през свой процес на адаптация, повече или по-малко 
труден, и да имат чувствителност към готовността им за участие, степента 
на интерес към отделни теми, съпротивите в процеса на обучение и др.

Културен шок

Културният шок е част от процеса на адаптация, през който преминават 
хората, когато посещават или се преместват в нова култура. Новоприс-
тигналите може да чувстват загуба на контрол, когато се случват провали 
в комуникацията и недоразумения, или когато поведението на другите 
се сблъсква с техните собствени културни норми. Те могат също да 
преживяват вътрешни конфликти, когато процесът им на адаптация е 
свързан с това да зависят от други хора или им се налага да се дър-
жат по нови и непознати начини. Културен шок е сборът от реакции и 
чувства на даден човек, когато познати маркери на културата липсват. 
Най-често той е характеризиран от чувства на тревога, объркване, само-
та или гняв, които се проявяват, когато новопристигналият се опитва да 
функционира в непознато и преживявано като чуждо и странно място. 
Тези преживявания са нормална част от процеса на адаптацията, и често 
най-трудната.

1.3. обучителни подходи

обучение, основано на силните страни на участниците51

Този вид обучение се фокусира върху създаването на ефективна промяна 
чрез проучване, разбиране и ценене на положителните страни на хората, 
културите и организациите. За разлика от подхода, насочен към решава-
не на проблемите, който се фокусира върху недостатъците, обучението, 
основано на силните страни се вглежда в това, което работи най-добре в 
хората и в системите.

51 От англ. термин “Appreciative Inquiry”.
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Предпоставки и процеси

В контекста на теорията за обучението, основано на силните страни, в 
обучението по културна и гражданска ориентация могат да бъдат взети 
предвид следните предпоставки и процеси:

• Във всяка група, организация или култура, има нещо, което върви добре.
• Хората като цяло мислят, че техният начин на мислене и действие 

е най-добър. Те са учени на тези начини на мислене и действие от 
ранна възраст и ги ползват като препратка към тяхната идентичност и 
реалност. Важно е да се намери нещо в дадена култура, група или 
организация, което да е разбираемо или достойно за уважение. Това 
помага на хора, външни на ситуацията да се запознаят с други начини 
и форми на поведение, с различни социални конвенции, както и да 
уважават другата култура.

• Индивидите и групите са по-силни, ако те носят и пазят най-доброто от 
себе си и от миналото си.

• Участниците и обучителите могат да работят заедно по посока на осъ-
ществяването на успешна ориентация като основа за успешна адап-
тация и интеграция. Това е възможно, когато участниците мечтаят и 
си представят как преходът им към живот в новата държава и култура 
могат да изглеждат възможно най-добре.

• Ключово в този процес е надграждането над индивидуалните и гру-
пови/общностно силни страни, за да може участниците и обучители-
те заедно да открият възможности за ориентация, които да създадат 
предпоставки за по-малко проблемен и дори успешен живот в новата 
култура и общество.

• Участниците отключват способността си да мечтаят, да комуникират, 
да действат, да допринасят и да постигат целите си, когато се чувст-
ват положително в клас, когато виждат, че са приети, и когато усещат 
одобрение.

Ползи от обучението, основано на силните страни

Някои обучители могат да имат нагласа към бежанците, която предпола-
га някакъв дефицит у хората от по-слабо развити държави. Ползването 
на обучението, основано на силните страни като метод може да бъде 
предизвикателство и същевременно откривателство за тях. То помага на 
обучителите да осветлят силните страни и потенциала на участниците, а не 
да насочат вниманието си към това, което участниците не могат да научат, 
поради различните си преживявания в техните страни (например празнини 
в образованието и пр.). Обучител, който разбира теорията на обучението, 
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основано на силните страни, ще може по-добре да демонстрира уважение 
към участниците от различни култури.

обучение, центрирано върху преподавателя

Предпоставки и процеси

В много части на света, центрираното върху преподавателя учене (или 
обучение) е широко разпространена практика. То предполага, че учителят 
(или обучителят) има важно знание, което трябва да вмени на ученика 
(или участника в програмата), и че участникът учи пасивно това, което се 
преподава без да допринася със собствените си познания и опит.

Предизвикателства

Центрираното върху преподавателя обучение представлява предизвикател-
ство в няколко аспекта при ориентации и обучителни сесии:

• Фокусът на ученето е върху обучителя. Участниците имат ограничена 
възможност само да запаметяват това, което обучителят предоставя. 
Възможностите за дискусия и несъгласие също са ограничени. Този стил 
на учене е не просто скучен, но и по-малко ефективен. Участниците, 
които развиват нови умения и нагласи имат нужда да преработват, раз-
бират и практикуват понятията, които им се преподават.

• Акцентът на ученето е върху предоставянето на верен отговор. Ориента-
цията и обучителните сесии обаче, често са посветени на теми и въпроси, 
които може би нямат верен отговор и са зависими от дадения случай.

• Участниците не са въвлечени в процеса на учене. Методът на учене е 
основан на инструктиране на модели. При такъв обучителен подход, 
в идеалния случай, бежанците и имигрантите не биха се научили да 
ръководят собственото си учене, да са застъпници сами на себе си и 
да са автономни в новата култура.

• Участниците нямат възможност да отнасят това, което учат към реалния 
живот, тъй като получават информация извън контекста, в който тя би 
могла да се ползва.

• Оценяването на участниците обикновено е отделено от дейностите в 
класната стая и много често се състои в края на цялостната обучителна 
програма. Ако оценката не е интерактивна и текуща по време на цяло-
то обучение, обучителят може и да не узнае дали участниците разбират. 
Текущата оценка позволява на обучителите да правят промени и да 
предоставят допълнителна информация, основана на обратна връзка от 
участниците.
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обучение, центрирано върху участника в ученето

Същност

Този подход позволява на участниците да определят посоката на собстве-
ното си обучение и да се фокусират върху това, което искат и имат нужда 
да научат. Той е създаден с цел да ангажира участниците и да извлече тех-
ните приноси в процеса на обучение, вместо да ограничи преподаването 
до еднопосочен пренос на знания от обучителя към обучавания.

Центрираното върху ученика обучение предполага, че и обучителят, и уче-
ниците имат ценно знание и предишни преживявания, които да споделят. 
Като се използва този подход, участниците и обучителите взаимодействат 
и споделят преживявания, въпроси, познания, анализи и стратегии. Този 
отворен обмен на информация и перспективи позволява на учениците да 
учат от обучителя, но и от останалите ученици.

Този подход акцентира върху важността на уменията за общуване, вклю-
чително важността на задаването на въпроси и на работата в групи. 
Обучителят вплита в преподаването дейности, които позволяват ученикът 
да насочва процеса на учене. Тези дейности позволяват време за осмис-
ляне и индивидуална работа. Центрираното върху участника обучение 
поставя акцент върху участието, върху поемането на инициатива, върху 
стремежа към учене и е насочен към това, учениците да се научат как 
да живеят, как да правят добри избори и как да станат автономни в 
новата държава.

Предпоставки и процеси

Този подход може да бъде ефективен в случаите на обучение по културна 
и гражданска ориентация, когато:

• Обучителите окуражават участниците да намерят отговори и да реша-
ват проблеми. Вместо да водят участниците, обучителите насърчават 
процеса на откривателство.

• Обучителите въвличат участниците в откриване на вярната информа-
ция. Вместо просто да предоставят фактите и коректната информация, 
обучителите могат да поканят участниците да потърсят сами верните 
отговори, преди да им дадат информацията.

• Участниците анализират информация, която да им помогне да правят 
избори и да взимат решения. Вслушването в гледните точки на другите 
участници може да помогне на индивидите и семействата да преценят 
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кое е по-важно за тяхната собствена ситуация и гледна точка: дали 
район с по-добро училище, дали близост до мястото на работа, дали 
възможности, свързани с транспорта, или въпроси за сигурността на 
квартала и т.н.

• Участниците практикуват или дискутират как могат да приложат науче-
ното в ситуации от реалния живот. Например, при обучителна сесия по 
темата „Ежедневие”, обучителите могат да използват симулация, ролева 
игра или екскурзия, за да помогнат на участниците да си направят спи-
сък за пазаруване, да ползват автобус, за да стигнат до супермаркета и 
да напазаруват това, от което имат нужда.

• Обучителите също може да използват изследване на случаи от реалния 
живот или на критични инциденти, за да предизвикат дискусия или 
рефлексия в класната стая. Например, вместо просто да обясни кул-
турния шок, обучителят може да сподели историята на бежанец, който 
е преминал през това изпитание и асоциираните проблеми свързани с 
чувства на депресивност и тревожност. След това, обучителят може да 
предложи на участниците да разпознаят елементи и чувства, свързани с 
културен шок в собствената си история или тази на техни близки и да 
обсъдят начини за справяне.

Въпреки че преподаването чрез лекция може да изглежда по-бързо и ефи-
касно, участниците всъщност учат повече, когато сесиите са интерактивни 
и центрирани върху учещия. Този подход държи участниците по-ангажира-
ни, по-вероятно е те да разберат и запомнят по-голям обем от наученото 
и е по-вероятно да искат да продължат да учат.
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2. обучителни теХниКи

2.1. рамка на груповодинамичното обучение

Формат и времетраене на обучението

Формати

Груповото обучение има различни формати: се-
минари, работни срещи, разпределена във вре-
мето цялостна обучителна програма. Обучението 
по културна и гражданска ориентация може да 
бъде съчетано с часовете по български език, а 

в някои страни е преплетено и с часове по базисна математика за прак-
тическите нужди на ежедневието като пазаруване, изработване на семеен 
бюджет и плащане на сметки. Изборът зависи от времето, с което разпо-
лагате и дали искате да въведете информацията „ударно” или да позволите 
на участниците да се възползват от времето за учене и прилагане на науче-
ното. Предложеният в следващата част модел на обучение е на разгърната 
във времето програма, съставена от двадесет и пет 90-минутни сесии.

Времетраене

Времетраенето на обучението дава възможност за оптимално използване 
на психичната енергия на участниците. Какъвто и избор да направите от-
носно формата, една интерактивна сесия не трябва да бъде по-кратка от 
90 минути, но не бива да бъде и по-дълга. 90-минутният формат позволява 
достатъчно време, за да се разгърне груповата динамика за целите на уче-
нето, но човешкото внимание може да се задържи ефективно до 90 мину-
ти – след това заниманието става безсмислено. В определени случаи, които 
не изискват концентрираното внимание на участниците, е възможно сесиите 
да са по-дълги. Примери за такива сесии са преживелищните обучения под 
формата на екскурзия, междукултурни празненства или пикник в парка.

Добре е, ако провеждате семинар, да отделите по 30 минути за почивките. 
Това е важно не само защото участниците имат реална нужда от дълга 
почивка. Имайте предвид, че кафе/чай паузите и обяда също са работно 
време, тъй като тогава се случват важни разговори, в които се преработ-
ва информация, пораждат се спонтанно нови идеи, обменя се опит. За 
предложеният тук модул паузите нямат значение, тъй като не се провежда 
повече от една сесия на ден.
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техники за работа с емоциите

Важно е да се работи с емоциите на участниците, защото те могат как-
то да подпомогнат така и да блокират ученето. Много професионалисти 
считат, че това е трудна работа, която трябва да се извършва само от 
специално обучени и опитни специалисти. Въпреки че е вярно, че пси-
хотерапевтичната работа изисква специално дългогодишно обучение и не 
е задача на обучението по културна и гражданска ориентация, работата 
с чувства е различен вид работа. Тя е постижима и дори необходима за 
всеки служител в сферата на подпомагането на хората. Ако едно обуче-
ние не включва преплитане на базисна емоционална работа от страна на 
обучителя, усилието за провеждане на програмата лесно може да бъде 
похабено. Това е така, защото пренебрегването, омаловажаването или 
блокирането на емоционален материал, независимо дали е само носен 
пасивно или е внесен в сесиите от участниците, може да попречи на 
учениците да възприемат и да мислят за преподаваната информация. Съ-
щевременно, ако чувствата, мислите, емоциите и мненията на участниците 
са зачетени, ученето става по-лесно и желано, преподаденият материал 
по-добре разбран и запазен по-дълго в съзнанието на участниците. По-
долу са описани някои базисни техники за непряка и за пряка работа с 
емоциите на участниците.

Непряка работа с емоциите

Непряката работа се извършва чрез структуриране на сесиите. Задължи-
телно е да се започне със сесия за откриване на програмата, в която 
се формира групата, оценяват се нуждите на участниците и се сключва 
неформален договор за основните правила, които ще се спазват, за да се 
чувстват участниците удобно и уютно.

При работа с хора, особено с хора под стрес, е важно да се осигури 
предсказуемост на случващото се в програмата. Това става като програма-
та им се представи в началото и им се дава известна степен на контрол 
над преживяванията чрез покана за принос към оформянето на работния 
план и изискване на одобрението им за предложените цели, задачи и 
техники. Ето защо е добре да се следва една и съща структура на сеси-
ите, така че участниците постепенно да разберат какво се очаква от тях 
и да добият увереност. Чрез предсказуемост се намалява тревожността 
на участниците от неизвестното, дава им се възможност да се подготвят 
психически за ученето и се подкрепя усещането им, че са в контрол над 
ситуацията във всяка сесия.
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От ключово значение е да има заключителна сесия, в която не се пре-
подава обучителен материал и участниците не са оценявани. Тази сесия 
трябва да е празненство на постигнатите успехи. В нея обучителят дава 
неформална, персонализирана, положителна и емоционална обратна връз-
ка за постигнатото от всеки участник – например в поздравителна картичка 
за всеки участник, която се връчва официално. Добре е участниците да 
получат, също официално, грамота или сертификат за участието си в про-
грамата, особено ако са посетили над 75% от сесиите. Тази заключителна 
сесия трябва да бъде оформена като истинско празненство, с почерп-
ка, официални дрехи, украса на помещението, музика и дори танци, и 
официални гости, които да почетат постижението. Гостите могат да бъдат 
представители на организацията, която провежда програмата; гост-лектори-
те, които са участвали в обучението; представители на НПО, работещи с 
бежанци; и задължително семействата на участниците в програмата. Най-
важно е самите обучители да се чувстват празнично след добре свършена 
работа! Така, те могат да организират истинско празненство и да предадат 
настроението на участниците и техните гости.

Пряка работа с емоциите

Пет са базисните техники за пряка работа с емоционален материал по 
време на обучение: отваряне на пространство за разговор за емоциите, 
активно слушане, дебрифинг, нормализиране и валидизиране. Независимо 
дали обучителят очаква или не, много е вероятно участниците да споде-
лят минали травмиращи случки или напрягащи истории от ежедневието 
в България. Възможно е спомена за такива истории или съпътстващите ги 
емоции да се събудят отново в резултат на асоциации, предизвикани от 
преподавания материал.

Пространство за разговор в началото и края на всяка сесия. Полезно е в 
началото и в края на всяка сесия да се отделя време за споделяне на 
преживяванията и емоциите на участниците. Много обучители не правят 
това, тъй като се опасяват, че такива разговори ще бъдат прекалено дъл-
ги. Наистина такива разговори биха могли да станат дълги. Работата на 
обучителя е да подходи с чувствителност и да ги удържа в рамка. Ако 
нямате много време, може да подканите участниците да споделят подред 
как се чувстват в началото и в края на сесията, като същевременно за-
палят клечка кибрит и говорят само докато тя гори. Други обучители се 
опасяват, че по-скоро ще навредят, тъй като не са психотерапевти и не 
знаят как да работят с емоциите. Този тип емоционална работа, за който 
се говори тук – не е от порядъка на психотерапия, а е препоръка да се 
отчита емоционалното състояние на участниците в една обучителна група 
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и да има чуване и валидизиране на емоциите, които носят или споделят 
открито.

Активно слушане. На първо място е активното слушане чрез задаване на 
основните въпроси, чрез които хората споделят информация: кой, какво, 
кога, къде, защо и как. Така се събира фактологична информация, като 
същевременно участникът вентилира емоциите от преживяното. Вентили-
рането на емоции означава, че човек има възможност да сподели прежи-
вяното, да формулира и назове опита си, и да облече в думи случилото 
се. Това има терапевтичен ефект без да се изисква обучителят да прави 
каквато и да било специализирана интервенция.

Споделяне. Активното слушане може да прерасне в споделяне като инфор-
мацията от основните въпроси се допълни с въпроси, изясняващи какви 
мисли са съпътствали преживяването, как се е почувствал говорещият по 
време на преживяването, как се чувства в момента на разказването и 
какви са плановете му за бъдещото прилагане на наученото от това пре-
живяване. По този начин, говорещият може да преработи преживяното по 
такъв начин, че то да остане по здравословен начин в съзнанието му и да 
се ползва като опит за други подобни ситуации. Споделеното преживяване 
може да бъде преживяване на учебната сесия, на представените теми или 
на участие в или наблюдение на ролева игра.

Нормализиране. Друга важна проста техника е нормализиране. Често хората 
имат усещането, че събитията, които им се случват и начина, по който 
реагират на тях са „ненормални”. Това важи особено за деликатни ситуа-
ции, за ситуации на стрес, за кризисни ситуации и за житейски ситуации в 
преломни моменти. Важно е, когато хората имат такива преживявания, те 
да получат уверение, че това, което преживяват и фактически, и емоцио-
нално, е просто реакция на критична или необичайна ситуация.

Този вид „нормализиране” се получава най-добре, когато хората имат въз-
можност да научат, че и други хора имат такива преживявания и реакции. 
Ето защо е добре участниците да се поощряват да споделят опит помежду 
си, дори и за ежедневни ситуации като пътуване с градския транспорт, кои-
то могат да бъдат много напрягащи. Друг начин за получаване на нормали-
зиращо послание е чрез обсъждане на случаи и критични инциденти, които 
показват, че различни ситуации и възприемани като ненормални реакции на 
участниците в тях, всъщност са естествена част от житейския опит. Когато 
времето не позволява такава задълбочена работа с даден участник, често е 
достатъчно само да му се каже, че това, което е преживял, е нормално и 
много други хора биха реагирали по същия начин като него или нея.
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Валидизиране. Базисна техника, подобна на нормализирането, но с обратен 
знак – на отбелязване на уникалността на преживяването, е валидизира-
нето. Валидизирането е реакция от страна на обучителите, а обикновено 
и от страна на другите участници, с която показват, че са разбрали гово-
рещия. Това става най-лесно чрез назоваване на емоцията („Сигурно си 
била много изплашена”, ако участничка разказва за преживявана опасна 
случка, за която мисли). Освен назоваване на емоцията, преживяването и 
емоцията могат да се повторят преформулирани или обобщени, за да се 
покаже разбиране („Прибрали сте багажа си много бързо, продали сте 
всичко и сте тръгнали на път, защото е трябвало да се действа бързо”). 
Тези пет техники са лесни за запомняне и изпълнение, а спонтанността при 
прилагането им ще дойде с практиката.

2.2. Видове техники и насоки за прилагането им

Дискусии

Дискусията е поток от двупосочна комуникация, която следва презента-
цията на идеи или понятия. След лекция или друг вид дейност, гостуващ 
лектор или обучителят може да фасилитира дискусия като пита участ-
ниците предварително определени въпроси. Докато участниците слушат 
другите и представят своите идеи, дискусията може да премине към 
по-свободен обмен на идеи, реакции или нови въпроси от участниците. 
Дискусията е особено полезна за окуражаване на участниците да вер-
бализират начините, по които дадена тема ги засяга или засяга тяхната 
общност или други хора.

Дискусиите са подходящи за:

• предаване и споделяне на знание;
• изследване на мнения и нагласи по дадена тема;
• въвличане на участниците.

Имайте предвид следното при прилагане на тази обучителна техника:

• Дискусиите носят ползи, подобни на брейнстроминг, но при тях по-
малко идеи могат да бъдат обсъдени в по-голяма дълбочина.

• Много методи предоставят интерактивни начини за прилагане на диску-
сията. Например, брейнстормингът създава дискусия, а рефлексията и 
дебрифингът могат да се случат под формата на дискусия.

• Рефлексията е осмисляне на наученото чрез споделяне на мнения, наб-
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людения, емоции и заключения, докато дебрифингът е по-специална 
форма на работа с емоциите, описана по-горе.

• Да припомним, дебрифингът включва преглед на фактическия материал 
по преживяното (например: за какво говорихме?), на мислите, свърза-
ни с него (например: какво мислите за темите, по които преминахме 
днес?), на емоциите, породени от преживяването (например: как ви 
кара да се чувствате наученото?) и на поглед към бъдещето (например: 
как мислите да приложите наученото?).

• Дискусиите са много полезни, когато се използват като рефлексия/ос-
мисляне в края на сесията.

• Могат да се случат по двойки, в малки групи и в голяма група. Имайте 
предвид, че не е добре участниците да се разделят в подгрупи в нача-
лото на програмата. От една страна, все още не се чувстват уверени да 
работят самостоятелно. От друга страна, групата все още се формира 
и разделянето на подгрупи може да се преживее като раздробяване, а 
не като практическа интервенция.

• Дискусиите в малка група позволяват на участниците, които се чувстват 
неудобно в голяма група, да изразят себе си.

• Дискусията в малка група предотвратява риска от доминиране на раз-
говора от страна на обучителя.

• След дискусия в малка група или по двойки трябва да следва диску-
сия в голямата група, за да може участниците да споделят идеи между 
групите и да направят дебрифинг заедно.

Брейнсторминг

Брейнстормингът е добър начин за генериране на идеи и за подтикване на 
участниците да мислят по различни начини. Понятието може да е ново за 
много участници, така че може да отнеме няколко опита преди обучите-
лите да започнат да имат усещането, че техниката работи.

Брейнсторминът е подходящ за:

• извличане на идеи по определена тема;
• предаване на информация и споделяне на познанията на участниците;
• изследване на мнения и нагласи по дадена тема;
• въвличане на участниците.

Когато прилагат брейнсторминг сесии, обучителите трябва:

• да окуражат участниците да споделят всяка идея, която им идва наум;
• да напомнят на участниците, че няма лоши идеи;
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• да избягват да критикуват която и да било от идеите и да не позволяват 
на останалите участници да критикуват;

• да се уверят, че всяка идея е считана за еднакво ценна;
• да окуражават участниците да надграждат над идеите на другите;
• да съберат идеите като ги записват на флипчарт или рисуват „мисловни 

карти”;
• да разделят участниците на по-малки групи (по-трудно е брейнсторминг 

да се проведе в голяма група, тъй като е по-трудно да бъдат въвлечени 
всички участници);

• да въвличат тихите или срамежливи участници, като им дават възмож-
ност да помислят за своите идеи насаме преди да се присъединят към 
някоя от малките групи.

Имайте предвид следните важни неща:

• брейнстормингът е подобен на дискусия, но позволява генерирането на 
повече идеи за по-кратко време;

• препоръчително е след брейнсторминг сесия да се проведе групова 
дискусия.

Работа по двойки

Тази техника позволява на обучителя да окуражи участниците да ми-
слят по даден въпрос или тема в двойка с друг участник в обучението. 
Методът предполага споделяне на изговореното в двойката в голямата 
група. Техниката е добра за окуражаване участието на всички членове 
на групата.

Имайте предвид следното, когато ползвате техниката:

• Най-добре е работата по двойки да бъде последвана от дискусия в 
голяма група или споделяне, за да могат участниците да чуят идеите на 
всички.

• Това е добра възможност за участниците, които не говорят български 
добре да споделят първо идеите си с някой, който говори техния 
език.

• Тази техника може да бъде особено полезна, когато се работи с 
тихи участници или групи, в които не се говори много. В голямата 
група, участниците може да бъдат подканени да споделят какво е 
казал събеседникът им от работата по двойки, вместо споделеното 
от самите тях.
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Лекции

Лекцията е образователен еднопосочен разговор относно дадена тема, 
която се изнася пред аудитория или група хора.

Лекциите имат своите предимства и са подходящи за:

• кратко въвеждане на дадена тема;
• фокусиране на ключова тема;
• представяне на базисна информация;
• предаване на много информация за кратък период от време.

Имайте предвид следното, когато изнасяте лекция:

• с повечето групи, лекцията не е ефективна и трябва да се използва 
възможно по-кратко време;

• някои групи първоначално може да са по-възприемчиви към лекции, 
отколкото към интерактивни дейности;

• лекциите може да не доведат до научаване, тъй като участниците са 
пасивни наблюдатели и нямат възможност да приложат наученото;

• лекциите са най-ефективни, когато се предоставят на малки сегменти 
преди или след други обучителни дейности;

• те са по-интересни, когато се съпътстват от изображения, примери, 
анекдоти и когато се окуражават отворени въпроси.

Изследване на случаи и критични инциденти

Обикновено, те се базират на ситуации от реалния живот, които се об-
съждат и проблемите се разрешават от групата. Изследването на случаи 
обикновено е по-дълго и изисква водещи въпроси, за да се задържи 
интересът на участниците. Критичните инциденти са по-кратки ситуации, 
които се преглеждат по-бързо. Случаите се подбират от практиката като се 
компилират и се сменят имената на действащите лица и институции, за да 
не се разпознае реалната ситуация.

Пример 1. Случай за изследване

Абас има нужда да се регистрира с лична карта на адрес. Непознати хора го 
срещат пред сградата на отдела за документи към МВР и се представят за 
служители с опит. Взимат от него пари, за да извършат услугата. Уговарят 
се да се срещнат след една седмица за регистрацията. В уречения ден, посре-
дниците не идват на срещата. Абас си казва, че сам може да се справи със 
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ситуацията. Намира друг посредник, на който също дава предварително пари. 
И този човек не се явява на уговорената среща. Споделя със свои колеги във 
фабриката, в която работи, които му препоръчват трети посредник. Случва 
се същото, а парите на Абас са свършили и му остава само малкият доход от 
работата във фабриката.

Въпроси за обсъждане: Как се е чувствал Абас, за да пристъпи към тези 
действия? Какво го е подтикнало да постъпи така? Какво е трябвало да 
направи, за да се регистрира с лична карта на адрес? Какво трябва да на-
прави Абас, предвид ситуацията, в която се е озовал? В реалната ситуация, 
Абас се обръща към социален работник и НПО, който му помага, но той 
вече е загубил спестяванията, с които е дошъл. Какво може да направи 
при това положение?

Пример 2. Критичен инцидент

Група мъже се прибират от работа в регистрационно-приемателния център 
късно вечерта. Минавайки през железопътен прелез и изолирана част на града 
без сгради и осветление, мъжете са нападнати и пребити от група местни 
мъже с обръснати глави. Един от бежанците е със счупена ръка и счупен крак.

Въпроси за обсъждане: Как се чувстват бежанците? Какво трябва да на-
правят най-неотложно? Каква трябва да бъде следващата им стъпка? Как 
се чувстват техните близки и какво биха могли да направят? В реалната 
ситуация бежанците и техните близки са се обадили на телефон 112 с по-
мощта на персонала в регистрационно-приемателния център. От телефон 
112 са ги прехвърлили към РПУ и Бърза помощ. От полицията са казали, 
че нищо не могат да направят, но от Бърза помощ са изпратили линейка, 
за да помогнат на най-пострадалия. Как са се почувствали пострадалите 
бежанци и техните близки? Какво трябва да направят? В реалната ситу-
ация, те са се обърнали към НПО. Социалният работник е организирал 
подписка от няколко НПО към полицията, за да вземат насериозно този 
и други подобни случаи. Как са се почувствали пострадалите бежанци 
и техните близки? Какво може да направите вие, за да се предпазите от 
подобни инциденти?

Методът може да се използва, за да:

• идентифицира проблеми и възможни решения и стратегии;
• окуражи ангажиране, участие и диалог;
• се научи повече за идеите, мненията, силните страни и потребностите 

на участниците в обучението.
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Имайте предвид следното, когато прилагате техниката:

• ситуациите трябва да бъдат прости и съобразени с нивото на участниците;
• когато работите с участниците от даден регион, използвайте имена или 

държави, които са им познати, така че да могат по-добре да се иден-
тифицират със ситуацията.

Ролеви игри

При ролевите игри, участниците влизат в роли и разиграват дадена ситу-
ация, докато останалите участници наблюдават. Ролевите игри и разказва-
нето на истории са често разпространени в много култури и обучителите 
може да установят, че имигрантите и бежанците ги разбират и се възполз-
ват от тях с лекота. Ролевите игри имат следните предимства:

• позволяват на участниците да практикуват умения и да преживяват си-
туации в защитена среда;

• позволяват да се драматизира проблем или ситуация;
• позволяват да се идентифицират възможни решения;
• ангажират участниците преди дискусия;
• преподават умения.

Пример 3. Сценарий за ролева игра

Фатима е на 35 години. Дошла е в България преди 1 година. От 2 месеца живее 
на адрес със съпруга си Хюсеин и 6-годишния им син Ибрахим. Хюсеин не може 
да си намери работа и много се потиска, а не разрешава на Фатима дори да 
си помисли да работи. Много е напрегнат напоследък, загубил е вяра, че ще си 
намери работа. Навън е по цял ден с надеждата да си намери хамалска работа, 
но Фатима знае, че често се събира с приятели и е започнал да пие. Вкъщи е 
изнервен, все му се струва, че не е достатъчно чисто и дори веднъж се е скарал 
на Фатима, тъй като е видял хлебарка в кухнята. Фатима трябва да разпре-
деля малкия бюджет на семейството, да поддържа домакинството, да пазарува 
и да готви, и да помага с уроците на Ибрахим. Ибрахим не обича да учи и му е 
мъчително да ходи на училище, тъй като все още не говори добре български и 
няма приятели. Тя също е много изнервена и крещи на Ибрахим, когато му по-
мага с уроците. Фатима се чувства постоянно уморена и се тревожи, че може 
да е болна от нещо, но не смее да отиде на лекар.

Семейството няма приятели, но са пристигнали заедно със семейството на 
Амира и Джамал, които живеят в съседния апартамент. Амира понякога чува 
скандалите, както и че Фатима често плаче.
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Фатима може да се обърне към социалния работник Мария, която е работила 
с нея още когато е пребивавала в регистрационно-приемателния център, но се 
страхува да сподели грижите си с нея, тъй като се притеснява, че ако се раз-
бере, че семейството є не се справя добре и има проблеми, статутът є може 
да бъде отнет. Мария вижда, че нещо не е наред, тъй като Фатима не излиза 
много, има тъмни кръгове под очите и изглежда уморена. Тя се притеснява, че 
Фатима е изолирана и знае, че Хюсеин не є разрешава да работи.

Инструкции: Целта на ролевата игра е да се развият умения за подкрепа 
и търсене на помощ. Продължителността на упражнението е 45 минути. В 
зависимост от броя членове на групата, участниците се разделят по двойки 
или тройки, като на всяка двойка или тройка се задава роля (на Фатима, 
на Ибрахим, на Хюсеин, на Амира, на Джамал и на Мария). Всяка двой-
ка/тройка пише 10 минути дневник как се чувства техният герой и какво 
мисли, че може да направи от ролята си в тази ситуация, за да помогне на 
Фатима. Един участник представя Фатима, която първа прочита дневника си 
за 3 минути. Същото правят подред представителите на всяка двойка/трой-
ка. Обучителят казва на участниците да излязат от ролите си. Започва об-
съждане в голямата група, което може да се развие по следните въпроси:

• Какво е довело Фатима до тази ситуация?
• Какво може да се направи, за да се помогне на Фатима?
• Какво биха направили участниците, ако са Фатима?
• Какво биха направили участниците, ако са социалния работник Мария?
• Би ли било полезно за Фатима да работи?

Въпроси за дебрифинг (поне 15 минути): Какво си мислехте по време на 
ролевата игра? Как се чувствахте по време на ролевата игра? Как ще при-
ложите наученото, ако това се случи на Ваша близка или на Вас? Какво ще 
направите, за да имате добри и хармонични отношения с Вашия съпруг?

Ролевите игри се прилагат по следния начин:

• Обучителят изработва и предлага сценарий.
• Сценарият се прочита в голямата група.
• Участниците се разделят на малки групи (2-4 участника), в които може 

да се работи с различен формат задания:
– всяка малка група да поеме една от ролите в сценария (в този слу-

чай работата върви според инструкциите към демонстрирания по-
горе сценарий на ролева игра);

– всяка малка група да излъчи доброволец, които да изиграе различен 
типаж и да обсъди евентуалното му поведение (например срамежлив 



19� Културна и гражданска ориентация...

или самоуверен кандидат за работа, тих или приятелски настроен 
касиер в магазина и пр.). В този случай, всеки от излъчените добро-
волци ще участва в ролева игра пред голямата група. Другата роля, 
при съответната ролева игра би могла да се поеме от обучителя или 
от други доброволци;

– всяка малка група да обсъди как би могло да се реагира по-добре в 
случай, че представения сценарий касае негативен развой на дадена 
ситуация.

• Винаги след работа в малки групи участниците се събират в голямата група и 
споделят обсъденото във всяка от малките групи. Следва общо обсъждане.

• Друг възможен подход в провеждането на ролеви игри е те да се про-
ведат в голямата група. В този случай ролите от сценария се поверяват 
на доброволци, които да направят играта пред цялата група.

• След приключване на ролевата игра, участниците в групата („публика” 
и „актьори”) могат да поставят въпроси и с помоща на обучителя да 
обсъдят случилото се и възможностите за друг тип реакция и стратегия 
на поведение в съответната ситуация.

Симулации

Симулациите са реплика на ситуации от реалния живот, в които се изискват 
умения. Те предоставят на участниците възможност да учат и практикуват 
умения, да изследват нагласите си в защитена среда. Обучителят може да 
разиграе различни ситуации: качване и намиране на мястото в самолет, про-
веждане разговор с наемодател на жилище, явяване на интервю за работа.

Симулациите са подходящи за:

• изследване на нагласи;
• учене и практикуване на умения;
• обсъждане на културна адаптация и културен шок;
• ангажиране на участниците;
• обмисляне на проблеми и техните решения на базата на реални ситу-

ации от живота.

Демонстрации

Демонстрацията представлява извършване на определена дейност от стра-
на на обучителя, при което участниците наблюдават. Примери за демон-
страция са подходящ поздрав при интервю за работа, зареждане на карта 
за градския транспорт, използване на пералня или демонстрации на полз-
ване на уеб страници.
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Демонстрациите са идеални за:

• показване и разказване;
• преподаване на умения.

Имайте предвид следното:

• Вместо просто да говори за дадено понятие, обучителят демонстрира в 
действие.

• Участниците трябва да сами да пробват и практикуват демонстрирано-
то от обучителя, в противен случай ефективността от демонстрацията 
може да остане ограничена.

Екскурзии

Екскурзиите дават възможност по безопасен начин да се навлезе в или да 
се изпита под ръководство реалната среда. Те са идеални за:

• преживяване от „първа ръка” на приемащата култура;
• учене на ежедневни умения в новата среда (пазаруване, пътуване с 

градския транспорт и пр.);
• ангажиране на участниците да участват в програмата, като им се дава 

възможност за приятни преживявания в защитена среда.

Имайте предвид следното:

• Екскурзии могат да се на различни по вид места и във връзка с различ-
ни теми.

• Могат да подсилят информация и опитност по вече обсъждана в час тема.
• Може да изискват резервни планове за снежни и дъждовни дни.

Игри

Игрите дават възможност на участниците да се наслаждават на ученето. 
Много игри могат да бъдат адаптирани да ползват съдържанието или да 
обсъждат въпроси, свързани с определени обучителни теми. Игрите са 
идеални за:

• практикуване на умения по забавен начин;
• прилагане на умения в реална житейска ситуация;
• преподаване на умения;
• ангажиране на участниците.
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Имайте предвид следното:

• Има разлики между игри за учене и игри, които са просто за забавле-
ние. И за двата вида има място по време на обучението.

• Важно е да се обясни как се играе играта и, ако е нужно, да се де-
монстрира.

• Ако играта не сработи от първия път, може да има нужда от повече 
организация и по-нататъшна адаптация.

• Уверете се, че участниците имат възможност да отнесат това, което учат 
в играта, към ситуации от реалния живот.

• Игрите не бива да обиждат участниците като изглеждат твърде детински 
(например като ползват графики за деца).

• Колаборативни и съревнователни игри могат да бъдат използвани по 
различен начин. Когато подбирате игра, имайте предвид групата, кул-
турата или културите, времето, в което участниците са били заедно и 
нивото им на комфорт едни с други, както и темата и целта на сесията 
или преподаваната информация. Съревнователните игри могат да са 
подходящи към края на програмата, когато участниците са изградили 
доверие един към друг.

Дебати

Провеждането на дебати в обучителна среда позволява на участниците 
да изследват множество страни на даден въпрос, както и различни гледни 
точки към дадена тема. Това може да не са непременно техните собстве-
ни гледни точки. Дебатите могат да бъдат великолепен начин участниците 
да бъдат въвлечени в обучителния процес и да бъдат провокирани да 
мислят по-задълбочено по дадена тема.

Дебатите са идеални за:

• изследване на противоположни нагласи или поведения, често когато 
няма ясен верен отговор;

• ангажиране на участниците.

Когато избирате тема за дебат, изберете такава тема, че да могат да се из-
градят аргументи и за, и против. Поканете участниците да обсъдят плюсове-
те и минусите на въпроса, да подкрепят своите мнения и гледни точки, и да 
обмислят контрааргументите. Обучителите могат да организират дебатите по 
различен начин като предварително зададат на участниците или на малката 
група позиция по дадената тема, или като ги накарат да си изберат позиция 
или да обсъждат въпроса и различните гледни точки към него в клас.
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Работни листа и тетрадки за упражнение

Това са разпечатани на принтер инструменти, които се ползват при обучени-
ето. Набор от работни листа може да състави тетрадката за упражнение.

Тези помагала са идеални за:

• работа с хора, които имат визуален стил на учене и са грамотни;
• практикуване на дадена информация;
• обмисляне на адаптация на материала на индивидуално ниво;
• домашна работа;
• преподаване на информация.

Имайте предвид следното:

• Те трябва да се предоставят на език, който участниците разбират, освен 
ако целта не е подобряване на уменията им по български език.

• Описателни изображения могат да са по-подходящи за по-малко гра-
мотни участници.

• Списък с допълнителни ресурси и контактна информация може лесно 
да се предостави в работен лист.

Взаимно учене

В екип или самостоятелно, участници заучават или събират информация и 
я преподават на останалите участници в обучителната група. Тази техника 
е идеална за:

• учене чрез собствено проучване или обяснение;
• преподаване на сесии с много съдържание по интерактивен начин;
• развиване на умения за менторстване и възможности за лидерство сред 

участниците.

Когато ползвате метода, имайте предвид следното:

• Участниците могат да бъдат разделени по двойки или по групи, за да 
учат един от друг.

• Обучителят ще трябва да подготви информация, която е подходяща за 
способностите на участниците или ще трябва първо да провери инфор-
мацията, събрана от участниците. Трябва да се уверите, че участниците са 
разбрали правилно информацията преди да я преподават на останалите 
или се намесвайте тактично по време на преподаване между участниците.
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• Взаимното учене изисква обучителят да има доверие на участниците 
и участниците да имат доверие един на друг. Ето защо, добре е към 
метода взаимно учене да се пристъпи след провеждането на техники за 
изграждане на група и екип. С други думи, тази техника е подходяща 
за по-късните етапи на програмата.

• За обучителя може да бъде голямо предизвикателство да гарантира, че 
се преподава коректна информация.

Допълнителни техники на обучение, предложени от обучителите на Си Ви Ес – 
България, пилотирали Модула за културна и гражданска ориентация с лица, тър-
сещи убежище и бежанци в периода юли 2018 г. – февруари 2019 г.

• Игра „Разпознаване на сгради/личности” по снимки. Подходяща за 
темите Разбиране на структурите на страната и на град София, Исто-
рически забележителности и Гражданско образование.

• „Барометър”. Обучителна техника, която позволява проверка на научено-
то чрез пространствено очертаване на два полюса (ДА и НЕ). Обучителят 
чете твърдения, като групата се премества спрямо това дали смята твър-
дението за вярно или грешно. Играта завършва с групова дискусия.

• Покана на професионалисти за представяне на материал по конкретна 
тема (подходящо за темите Грижа и профилактика на здравето, Пазар 
на труда, Живот на външен адрес, Национални, религиозни и лични 
празници (напр. представител ва Етнографския музей).

• Покана към обучаемите да покажат на обучителите думи на персийски/
арабски по преподаваната тема.

• Приготвяне/опитване на храната, която е характерна за конкретния 
празник. Разновидност на техниката, при условие на налични ресурси, 
може да бъде осъществяването на съвместно готвене. Подходящо за 
темата Национални, религиозни и лични празници.

• Колажи и информационни табла (може и изготвени от самите участ-
ници).

• Напасване на снимки с думи или понятия – може да се ползва за всич-
ки теми.

• Въпроси и отговори.
• Виртуална разходка с гугъл.
• Прожектиране на филми, игрални или документални, които могат да 

илюстрират конкретна тема или да станат основа за дискусия.
• Фигури или рисунки, направени от участниците с различни материали 

и свързани с преподаваната тема.
• За по-напреднали: търсене, по време на сесия или за домашно, на 

информация в уикипедия (по време на сесия може да се постави със-
тезателно – кой ще намери дадена информация най-бързо).
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• Игра тип “Treasure hunt”. Проверка на наученото чрез: а) окуражаване 
на участниците да назоват сграда в града, при подадено описание на 
външния є вид; б) за домашна работа задача участниците да се сни-
мат пред конкретно назована сграда или историческа забележителност 
в града. Играта е подходяща за темите Разбиране на структурите на 
страната и на град София и Исторически забележителности.

• Взаимно показване на танци, свързани с празници и сватби в страните 
на произход на участниците и на обучителите. Подходящо за темата 
Национални, религиозни и лични празници.

• Писане на поздравителни картички за конкретни празници. Подходящо 
за темата Национални, религиозни и лични празници.

• Фоторазкази на участниците по дадена тема.

2.3. работа с неграмотни участници и участници, 
 които не говорят добре български език

Участници с малко или никакво формално образование често имат огра-
ничена грамотност на всякакъв език и малки познания по български език. 
Добрата новина за обучителите, работещи с такива участници е, че много 
от тях имат говорими умения по български език, които надхвърлят писме-
ната им грамотност или степента на образование. Те вероятно са свикнали 
да получават информация устно, и така, да се чувстват по-комфортно с 
говорими упражнения.

Предизвикателства

Участници с малко или никакво формално образование може да имат 
трудности да се приспособят към обстановката на класната стая. Много от 
тях вероятно ще имат нужда да се научат „как да учат”. Възможно е да 
имат нужда да получат инструкции как да ползват различни стратегии като 
организиране на бележки и ресурси и преговарянето им. Някои може да 
нямат увереност в способността си да учат и да имат нужда от специално 
окуражаване. Обучителите може да установят, че има недостиг на ресурси 
или материали, специфично разработени за тази група участници, както и 
че те имат нужда от допълнително време за инструкции в клас. И накрая, 
когато се работи в смесени групи от грамотни и неграмотни участници, 
или участници, които знаят български и такива, които не знаят, незнаещите 
могат да се чувстват засрамени от по-знаещите. Добре е обучителите да 
имат чувствителност към подобни ситуации.



202 Културна и гражданска ориентация...

Стратегии

Изследванията на най-добрите стратегии за работа с тези групи показват, 
че е важно да се използват автентични материали и да се изисква от участ-
ниците да изпълняват автентични задачи. Всички участници имат нужда да 
правят връзки между езика и съдържанието на наученото в клас, и техните 
собствени реалности в истинския свят. По-добре се учи четим и говорим 
език, когато родният им език се ползва по-малко в час, а превод се полз-
ва само, за да се изяснят понятия, да се въведат нови идеи или да се 
дадат обяснения. Други изследвания показват, че хора от по-традиционни 
фолклорни култури учат по-добре, когато отговорността за задачата е спо-
делена. С други думи, такива участници се възползват по-добре от учене 
и взаимодействие с други членове на групата.

На базата на тези принципи, се препоръчват следните стратегии и подходи 
за работа с неграмотни или неползващи български език участници:

• Разчитайте на говорни умения, когато това е възможно – избягвайте пи-
сане на дъската или флипчарт например и не изисквайте от участниците 
да пишат, ако още не са овладели езика.

• Ползвайте автентични задачи и материали – например предлагайте за 
обсъждане реални казуси от практиката на Вашата организация; зада-
вайте задачи от реалното ежедневие като изработване на бюджети и 
пазаруване; ползвайте истински предмети от бита и организирайте съ-
бития от бита, вместо просто да преподавате за тях (например може да 
организирате празнуване на рожден ден на някой от участниците или 
да организирате готвене по традиционна българска рецепта).

• Правете връзка между инструкциите и реалния живот и това, което 
участниците в групата вече знаят – обобщавайте накратко за какво сте 
говорили в предишната сесия; правете връзки между новия и предиш-
ния материал и непременно давайте примери от ежедневието, като 
често изследвате приликите и разликите между живота на участниците 
в родните им страни и в България.

• Придвижвайте се от познатото към непознатото, връщайки се към вече 
преподавани понятия като свързвате новата информация с тези теми. 
Това помага на участниците да отнасят информацията към опита и по-
вишава разбирането на информацията.

• Ползвайте разсъдливо родния им език – ползвайте превод само за труд-
ни и нови думи, ако програмата е съчетана или се провежда успоредно 
с уроци по български език; голяма част от ученето на думи се случва 
чрез извличане на смисъл от контекста.

• Насърчавайте взаимодействие и групова работа – не се тревожете 
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толкова дали сте предали пълното съдържание, описано в този модул; 
наблягайте на възможностите за разговор с Вас като представител на 
приемащата култура и за разговор между участниците като хора, които 
споделят сходни трудности и успехи.

• Ползвайте изображения, устни инструкции, дискусии, ролеви игри и 
игри, за да предадете посланията – прегледайте обучителното съдържа-
ние и се опитайте да извлечете ключовите данни, но се фокусирайте 
върху посланията, а не толкова върху детайлите на съдържанието.

• Поканете участниците да опишат на преводача какво виждат на пред-
ложените от Вас изображения и какво разбират – често предадените 
послания не са разбраните от участниците послания; проверявайте дали 
участниците са разбрали правилно и понякога ще откривате, че те са въз-
приели верни, но незабелязани от Вас елементи на приемащата култура.

• Повтаряйте основните послания няколко пъти по време на сесията и 
проверявайте често дали участниците са разбрали като им задавате 
въпроси за материала.

• Оставете участниците да поделят отговорността за ученето като ги оста-
вяте да работят в групи, за да решават задачи от реалния живот, докато 
вие като обучител записвате процеса на флипчарт.

• Ползвайте видео прожекции като ефективен инструмент – движещите 
се изображения и особено филмите са увлекателен и ефективен начин 
за учене.

Ролята на обучителите

Ролята на обучителите е да мотивират, окуражават и изграждат увереност-
та на участниците, за активно участие в сесиите. За да стане това, обучи-
телите могат да съберат в двойки по-образовани и по-малко образовани 
участници. Могат да включат дейности, при които участниците трябва да 
практикуват и да ползват прости думи и фрази на български език. В до-
пълнение, те могат да окуражат по-необразованите участници да поемат 
лидерски роли в клас като представят теми, по които имат познания. За да 
създадат комфортна среда, обучителите могат да позволят на участниците 
да седнат, където им е удобно за работа в малки групи. Някои участници 
може да предпочетат да седнат на земята, например.

2.4. работа с разнородни групи

Обучителите често се озовават в ситуации, в които преподават на групи 
от участници от различни възрасти, етноси, религиозни вярвания, нива 
на формално образование, запознатост със съвременния градски начин 
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на живот или способности по български и английски език. Различията 
в произхода и опита могат да затруднят участниците да се свържат 
помежду си в началото на програмата, както и при разбирането и 
уважението на нуждите на другите. Различията в грамотността и нива-
та на формално образование често са най-значимите бариери, които 
създават най-големите предизвикателства за обучителите. Едната група 
може да загуби интерес, докато чака другата група да навакса. Основ-
но предизвикателство е да се открият начини, които да обслужат едно-
временно потребностите на всеки участник, като например неграмотен 
фермер и високо образован професионалист от града. Разнородните 
групи изискват от обучителите да имат отлични умения в ползването на 
разнообразни обучителни методи и техники за управление на групата и 
да имат познания по групова динамика. Тази секция разглежда предиз-
викателствата, с които може да се сблъскате, наред с някои полезни и 
ефективни стратегии.

модифициране на сесията, така че да посреща нуждите
на разнородни групи

Центрираните върху ученика обучителни подходи са особено ефективни, 
когато работите с разнородни групи. Модификации на сесията, обаче, 
може да са необходими, за да се посрещнат уникални потребности. Ето 
някои предложения:

Когато работите с участници, които са неграмотни

• Поискайте от участниците да направят мисловна карта, да рисуват или 
да изберат от предварително приготвени изрезки, за да изработят своя 
списък с ресурси.

• Включвайте предмети, които могат да се държат, като изкуствени банк-
ноти, плакати или листовки на религиозни институции, метли, строител-
ни каски, храна за бебета или чанти с обяд, които да символизират 
различни източници на доход или финансова подкрепа (работни места, 
програма за хранене в училище, ресурси на местната власт).

• Поканете участниците да разиграят като ролева игра предизвикател-
ствата, които ще срещат по пътя на търсене на жилище или работа 
например, както и възможните решения на тези предизвикателства.

• Раздавайте работни листове с картинки в края на сесията.

Когато работите с участници, които са добре образовани

• Описвайте с думи или текст картинките и предметите, които раздавате.
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• Раздайте примерен работен лист с бюджет или счетоводство на дома-
кинството.

• В края на сесията раздайте допълнителен работен лист, преведен на 
езика на участниците, който предоставя допълнителна информация и/
или онлайн ресурси.

Когато работите с участници, които говорят различни езици

Работата с участници, които говорят различни езици е другото голямо пре-
дизвикателство за обучителите. Различните езици създават трудности при 
въвличането на всички в дискусия. Също така, може да се окаже трудно 
да се намерят материали, които отговарят на езиковите потребности на 
участниците, включително и на нивата им на грамотност и образованост. 
Езиковото разнообразие по време на сесия изисква наличието на мно-
жество преводачи в обучителното пространство. Може да е трудно да се 
разположат преводачите близо до всички участници, които говорят даден 
език, така че всички нуждаещи се участници да чуват. Предоставянето 
на повече преводачи също изисква повече обучително време и може да 
предизвика объркване у участниците.

• За брейнсторминг и дискусии, разделете участниците в малки групи по 
езици.

• Съберете всички участници за заключителна дискусия. Независимо от 
езиковите им способности, участниците могат да работят заедно по 
категоризирането на краткосрочни и дългосрочни решения.

• Помолете преводачите да помогнат на малките групи да докладват ре-
зултатите от работата си в голяма група.

Когато работите с разнородна група участници

Когато участниците имат различен произход е естествено да имат раз-
лични гледни точки и мнения. Твърде различните гледни точки могат да 
бъдат предизвикателство, ако участниците не уважават различните мнения 
на своите връстници или това на обучителя. Обучителите могат да се за-
труднят при привличането на вниманието, ако различни мнения и нагласи, 
изказани или не, стоят на пътя на усилията за фокусиране върху дадена 
тема, ученето или откритата комуникация.

• Раздайте задачи на всички участници в групата, така че всеки да има 
важна роля, независимо от произхода и способностите си. Задачите 
могат да бъдат следните: презентатор, отговорник за времето, художник, 
пишещ и пр.
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• Направете двойки от участници с различен профил, така че да могат да 
учат един от друг, от опита си и за различните си преживявания.

• Поканете предишен участник, за да разкаже своята история по пътя 
към самостоятелността.

Обучителите често срещат групи от участници с разнородни произход, по-
требности и интереси. Тази секция покрива някои общи елементи, които 
срещат обучителите, когато предоставят ориентация за бежанци, и пред-
лага някои стратегии за по-ефективна работа с такива групи.

Когато работите с участници на различна възраст (възрастни и такива в на-
преднала възраст)

Възрастните участници имат нужда да знаят как обучението ще им бъде 
полезно в процеса на преселване и адаптация в новата страна. Те имат 
най-голям интерес към теми, които имат непосредствено отношение към 
решаването на текущи проблеми. Също така, те учат най-добре от директ-
но преживяване и експериментиране. В този смисъл, колкото по-релевант-
на и навременна е информацията, толкова по-вероятно е възрастните да 
запомнят и приложат преподаваното по време на ориентацията. От своя 
страна, участниците в напреднала възраст могат да допринесат с много ре-
сурси към сесията, включително мъдрост, широк спектър от преживявания 
и перспективи, по-дълбоко разбиране на минали събития.

Участниците в напреднала възраст може да имат трудности с ученето, било 
то поради физически бариери (като намалена способност за виждане и 
чуване), било то поради културни особености (като например дълбоки 
убеждения за това как нещата трябва да се правят). Някои от тях може да 
чувстват, че техните потребности или проблеми са по-малко важни от тези 
на по-младите членове на семейството или на обучителната група.

Обучителите трябва да оценят нуждите, тревогите и интересите на по-въз-
растните участници и да модифицират сесиите или част от обсъжданата 
информация, така че да отговорят на специфичните им потребности. Кога-
то това е възможно, групирайте по-възрастните участници заедно, така че 
да могат да учат с темпото на тяхната възраст. Въвеждането на по-малко 
информация с по-бавно темпо може да е по-ефективно от представянето 
на голямо количество информация в голяма група.

По-възрастните участници може да дойдат с културно-обусловени вярва-
ния, че хората могат да са твърде възрастни, за да учат нови неща. Обу-
чителите могат да окуражат участниците като им обяснят, че те все още 
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могат да учат и че в Европа се смята, че ученето е усилие през целия 
живот. Обучителите трябва да напомнят на по-възрастните участници, че 
макар и вероятно да им е по-трудно да запомнят факти и цифри, техният 
житейски опит им дава възможност за по-дълбоко разбиране на понятията. 
Добре е обучителите да се уповават на възможностите и ресурсите на по-
възрастните участници. Ако вдъхват уважение, участниците в напреднала 
възраст могат да повлияят на останалите членове на групата да вярват и 
да инвестират в обучителните теми и дейности.

стратегии за работа с разнородни групи

По-долу са предоставени стратегии и действия, които могат да оптими-
зират ползите от работата с разнородни групи по време на обучение за 
културна и гражданска ориентация:

• създайте гостоприемна и положителна работна среда;
• задайте правила на уважение;
• използвайте техники за взаимно учене;
• бъдете гъвкави с темпото на преподаване;
• използвайте разнообразни материали, особено визуални средства;
• вплитайте работа в малки групи.

Създаване на гостоприемна и положителна работна среда

Приятелската среда, в която всеки се чувства включен, е от съществено 
значение за успеха на участниците. Инвестициите на обучителя при съз-
даването на тази среда, независимо от това колко време изисква и от 
всички неудобства, оказва влияние върху цялостния успех на обучителната 
програма. Важна част от поддържането на положителна учебна среда е 
способността да откликвате на потребностите на различните категории 
участници от всички възрасти.

Обучителите могат да ползват следните стратегии, за да създадат и под-
държат положителна среда:

• Отнасяйте се към участниците с уважение, разпознавайки техния минал 
опит и опирайки се на техните таланти и експертност, когато това е 
възможно.

• Окуражавайте участниците да споделят неща за себе си и техните дър-
жави, ако и когато те се чувстват удобно да направят това.

• Вслушвайте се в участниците и учете от тях. Проверявайте често дали 
разбират и обяснявайте по-трудни аспекти от преподаваните теми, като 
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перифразирате, когато изглежда, че участниците не разбират.
• Уверете се, че участниците се вслушват в приносите на другите. Оку-

ражавайте ги да участват в работа по двойки и в малки групи. Винаги 
приключвайте този тип работа с дебрифинг в голяма група, за да поз-
волите на всички мнения да бъдат включени.

• Бъдете гъвкави с дневния ред и адаптирайте сесиите, така че да об-
служват нуждите, интересите, тревогите и разбирането на участниците.

• Бъдете активен, ентусиазиран и ангажиран обучител. По-вероятно е 
активните обучители да накарат своите обучаеми да бъдат ангажирани 
с процеса на учене.

• Насърчавайте активно учене чрез упражнения за разчупване на леда, 
упражнения за енергитизиране, сесии, центрирани върху участниците и 
други, за да направите сесиите интерактивни и релевантни. Такива дей-
ности позволяват на участниците да се опознаят, да създадат доверие 
помежду си и да идентифицират общи преживявания и черти.

• Подчертавайте, че ученето от хора, които имат различен житейски опит 
и произход е ценно, когато се случва в защитеното пространство на 
обучението по културна и гражданска ориентация.

Обучителите трябва да се фокусират върху поддържането на положителна 
среда в продължение на цялата програма.

Установяване на правила на уважение

Важно е не само участниците да се отнасят един към друг и към обучи-
теля с уважение, но и обучителят да уважава гледните точки, тревоги и 
въпроси на участниците.

Включването на уважение в правилата на групата може да бъде полезно 
при справянето с редица потенциални поведения, които могат да се пре-
живяват като неуважителни, като подслушване, нарушаване на личното 
пространство и т.н. Когато е възможно, използвайте положителни изречения 
(например, „Слушайте, когато другите говорят”) вместо отрицателни изре-
чения (например, „Не говорете, когато не е Ваш ред”).

Ето някои стратегии и предложения за правила:

• Останете неутрални и окуражавайте вслушването в мнението на всеки. 
Обучителите могат да направят това като установяват правила в нача-
лото на програмата и вплетат уважение в основите на групата. Важно 
е участниците да се държат отговорни за изпълнението на правилата, 
зададени в началото.
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• Демонстрирайте уважение. Бъдете пример за подражание на участни-
ците. Насърчавайте уважение към другите и към техните култури като 
позволявате на участниците да споделят собствената си перспектива, 
като зачитате преживяванията на всеки участник. Бъдете добър слуша-
тел. Бъдете чувствителни към реакциите на участниците и се въздържай-
те от даването на отговори; вместо това, окуражавайте участниците да 
говорят, да слушат и да развиват своя собствена гледна точка.

• Бъдете готови да предложите на участниците правила за групова работа. 
Можете да предложите прости правила като тези, свързани с употребата 
на мобилни телефони, пристигане навреме, демонстриране на уважение 
и т.н.

• След като създадете правилата, закачете ги на стената, така че всички 
да ги виждат и ги оставете в обучителното пространство през цялата 
програма. Това също позволява на обучителите да ги припомнят по-
лесно, ако участниците не следват правилата.

Техники за взаимно учене

Винаги е полезно да сдвоявате участници, които имат повече умения, с 
тези, които имат по-малко знания или умения в дадена сфера. Взаимното 
учене носи ползи и на двамата участника, като предоставя допълнителна 
подкрепа и възможности за лидерство. Като цяло, бежанците и имигранти-
те са много подкрепящи един към друг и имат желание да си помагат.

• Помолете напреднали участници да помогнат на участниците с по-ниско 
ниво. Например, обучителят може да сдвои по-грамотния участник с по-
неграмотния. Участникът, който е по-грамотен става ментор и предоставя 
допълнителна подкрепа и практика на по-неграмотния участник.

• Разделете членовете на едно и също семейство, така че участниците да 
могат да говорят с хора извън зоната им на комфорт и обратно. На-
пример, една жена може да се чувства по-уютно да споделя тревогите 
си, ако не седи до съпруга си, но в контекста на групата по-полезно 
за нея и всички останали участници е да работи в двойка с непознат 
участник.

• Поканете членовете на семейството им да помогнат на хора с увреж-
дания.

Гъвкавост на темпото на преподаване

Тъй като участниците в разнородни групи учат с различно темпо, обучи-
телите трябва да са подготвени да настройват темпото на обучение. Това 
изисква гъвкавост, търпение и сверяване с участниците.
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• Оставете достатъчно време да отговаряте на въпроси и да обяснявате.
• Оставяйте време на участниците да обработят и осмислят информаци-

ята, която сте им предоставили. Това може да стане чрез преформули-
ране, дебрифинг или рефлективна дейност или дискусия.

• Планирайте отделни методи и материали за по-бързите и за по-бавните 
участници и подгответе допълнителни обучителни дейности. По този 
начин, преподаваният материал ще е релевантен за всички участници.

• Проверявайте разбирането често и ревизирайте информацията според 
нуждите.

2.5. работа с преводачи и културни медиатори

Обучителите могат да се възползват от информацията по-долу, за да се 
уверят, че работят с преводачи колкото се може по-ефективно.

Ролите на обучителя и на преводача

Обучителите трябва да помнят, че преподаването е екипно усилие на обу-
чителя и на преводача. Двамата трябва да имат редовна, периодична и 
открита комуникация. Те трябва да се срещнат, за да обсъдят материала, 
който ще бъде преподаден в предстоящата сесия, както и въпроси, които 
могат да бъдат чувствителни за някои участници. Тази дискусия може да 
се случи, ако е необходимо, непосредствено преди започване на сесията, 
като предвидят достатъчно време за това.

В тази среща е добре да се обсъдят следните въпроси:

• За да се гарантира, че информацията се предава точно, обучителят 
трябва да напомни на преводача, че от него се очаква да превежда 
всичко дословно, без да се добавя или да отпада информация от и към 
казаното. Това включва превод на коментарите и въпросите на участни-
ците, така че обучителят да може да откликне на всякакви тревоги или 
недоразумения, които може да се появят.

• Преводачът трябва да познава преди сесията съдържанието, което ще 
се обсъжда. Ако преводачът смята, че участниците имат нужда от по-
нататъшно обяснение или опростяване на термините, за да разберат 
по-пълно, той трябва да информира обучителя. Преводачът не бива да 
опростява или променя информацията в хода на превода, тъй като това 
може да доведе до грешки. Отговорност на обучителя е да опрости и 
адаптира езика си, за да гарантира, че се предава най-точната инфор-
мация.
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• Ако преводачът навлезе в обсъждане с даден участник (или с няколко 
участника), за да опише нещо в по-голям детайл, тъй като участникът не 
е разбрал, преводачът трябва да информира обучителя какво се случва 
и какво не е разбрано. Както вече обяснихме, това е знак, че обучи-
телят трябва да промени стила си, за да гарантира добро разбиране на 
преподадената информация.

• Преводачът трябва да информира обучителя за всякакви неуважителни 
или конфронтиращи се забележки от страна на участниците.

• Преводачът трябва да казва на обучителя, ако неговите действия могат 
да бъдат възприети като нечувствителни или обидни към културата, осо-
бено ако преводачът е член на същата културна група.

• Обучителят трябва да обясни накратко ролята на преводача на учас-
тниците – че той ще превежда всичко, което обучителят казва, както 
и коментарите, въпросите и страничните забележки на участниците. 
Трябва също да им каже, че те трябва да се чувстват комфортно да 
задават въпроси на обучителя чрез преводача. Важно е участниците да 
знаят, че всички коментари ще бъдат превеждани, включително и не-
уважителните спрямо обучителя и другите участници, тъй като работата 
на преводача е да осигури ясна комуникация.

Полезно е обучителят и преводачът да се срещнат и след сесията, за да 
обсъдят как е минала сесията, да споделят всякакви мисли, които може 
да са се породили във връзка с превода и да обсъдят идеи как сесията 
би могла да мине по-добре.

Стратегии за работа с преводачите

Следните стратегии могат да бъдат от полза:

• Ангажирайте преводачи предварително.
• Разположете преводача близо, за предпочитане на мястото до обучителя.
• Уверете се, че всичко се превежда, включително странични разговори.
• Избягвайте да казва неща, които не искате да бъдат преведени. Не 

разчитайте, че преводачът ще редактира казаното от Вас.
• Поздравете участниците. така, както нормално бихте поздравили хора, 

които говорят български. Представете се и създайте лична връзка с 
участниците, представете и преводача.

• Говорете и гледайте директно към участниците. Например кажете „Рад-
вам се да ви видя”, а не „Бихте ли им казала, че се радвам да ги 
видя”.

• Говорете с кратки прости изречения или фрази, които представляват за-
вършена мисъл. Позволявайте чести паузи, за да се уверите, че детайли 
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от посланието Ви са предадени точно на участниците. Избягвайте да 
говорите, докато преводачът говори.

• Пригответе речник на термините, за да улесните процеса на превод и 
да подобрите качество на превода. Някои термини може да са ком-
плексни и се превеждат трудно.

• Избягвайте жаргон и поговорки, които може да не се превеждат добре. 
Обяснете акроними и всякакви технически термини, които се налага да 
използвате.

• Сверявайте с преводача, ако имате чувството, че посланията не са 
напълно разбрани от него; например попитайте „Кажете ми какво раз-
брахте.”.

• Управлявайте дискусията като информирате участниците да задават по 
един въпрос и да изчакват превода, така че преводачът да може да 
реагира.

• Включете колкото се може повече изображения и показвайте изобра-
женията докато преводачът превежда.

Работа с няколко преводача

Не е рядкост да се ползват няколко преводача, когато участниците ползват 
няколко различни езика. Често това удължава сесията и може потенциално 
да усложни задачата на обучителя, който трябва да наблюдава няколко 
преводача. Въпреки че различните обучители се справят с това по различ-
ни начини, откритата и периодична комуникация продължава да е изклю-
чително важна. Макар и в началото да е трудно, с времето сесиите стават 
по-лесни и гладки.

По време на предварителната среща с преводачите трябва да се реши 
къде ще седят те, за да се улесни разбирането. Може да е по-ефективно 
участниците да се подредят според езика, който говорят, а преводачите 
да стоят близо до съответната група. Въпреки че това позволява по-голямо 
разбиране, често ограничава ползването на български от участниците и 
тяхното взаимодействие с различни култури. Обучителите трябва да вземат 
предвид тези съображения, когато организират превода.

2.�. работа с ко-фасилитатор

съвместно обучение и ко-фасилитация

Съвместното обучение е възможност за двама души да предоставят обу-
чителни сесии заедно. Те могат да се редуват да фасилитират различни 



Глава II. Методи и техники на обучение 213

сесии от обучението, което дава възможност за почивка. Ко-фасилитато-
рите също могат да водят заедно една сесия като екип – единият може 
да управлява голямата група, докато другият подкрепя работата в малки 
групи или работи с участник индивидуално. Съвместното обучение е чес-
то срещано при културна ориентация. Ко-фасилитаторите обикновено са 
колеги обучители, преводачи, социални работници или други членове на 
същата организация, членове на бежанската общност или членове на по-
широката общност.

Уникален аспект на съвместното обучение е, че участниците могат да ви-
дят как обучителите си взаимодействат. Обучителите могат да моделират 
подходящо поведение или действия, докато преподават. Това е ключов 
елемент от културната ориентация и ориентацията в общността, тъй като 
бежанците и имигрантите учат за живота и приемливото поведение в Бъл-
гария. В резултат, ко-фасилитаторите трябва да са наясно с тяхната вер-
бална и невербална комуникация и как се подкрепят и валидизират един 
друг. Ако ко-фасилитаторите работят добре заедно, обучителната сесия ще 
тече гладко и ще научи участниците на общите стратегии на комуника-
ция, ползвани в България, в допълнение към преподавания съдържателен 
материал.

подготовка за сесията

Описание

Когато двама души споделят задълженията по водене на обучителна сесия 
е добре и двамата да са нащрек през цялото време, за да подкрепят при 
нужда колегата си.

Насоки и съображения

При съвместното обучение, участващите страни може не винаги да са 
съгласни. Може да имат различни гледни точки относно какво е плани-
рано, последователността на темите, методите, които ще се ползват, кой 
какво ще фасилитира и т.н. Ко-фасилитаторите трябва да разберат, че 
няма нужда да са съгласни относно това, което ще се случи, а че целта 
е да постигнат компромис и да се придвижат нанякъде заедно, в името 
на обучението.

Откритата комуникация между двамата обучители е от изключително зна-
чение. Тя позволява на ко-фасилитаторите да си зададат реалистични 
очаквания, да планират ефективно заедно, да дават и да получават обрат-
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на връзка, и да правят компромиси с цел постигането на възможно най-
добрите резултати. За начало, двамата обучители трябва да си насрочат 
среща или срещи преди сесията. Предварителното планиране ще направи 
провеждането на сесиите по-гладко. Ако няма време, дори 15 или 30 ми-
нути преди сесията са полезни. По време на тази среща, ко-фасилитато-
рите трябва да:

• Поставят цели и да определят дневния ред и съдържанието. Повечето 
ко-фасилитатори намират за полезно да си разделят дневния ред на 
времеви интервали. В допълнение към изясняване на това, какви теми 
ще се обсъждат и в какъв ред, това планиране помага на обучителите 
да мислят за преходите между сегментите.

• Определят кой ще бъде водещият обучител и кой ще играе поддържа-
ща роля, както и да разделят отговорностите по време на сесията. Това 
кой да води може да се променя в самата сесия, както и от сесия на 
сесия.

• Обсъдят индивидуалните обучителни стилове и граници, включително 
нивото на комфорт на обучителя относно това да бъде прекъсван. Тряб-
ва да се установят методи за даване и получаване на обратна връзка 
по време и след сесията, както и това какви да бъдат сигналите за 
информиране на говорещия колко време остава.

• Определят среща след обучението, за да обсъдят впечатления от про-
ведената сесия.

Ето пример за дневен ред, който обучителите могат да ползват:

Време
точка от

дневния ред
Кратко описание роли

11.00 – 11.15 Откриване Поздравяване на 
участниците и проверка 
на настроението

Водещ: Мария

11.15 – 11.45 Преподаване на 
съдържанието

Лекция Водещ: Шуиб

11.45 – 12.05 Осмисляне на 
съдържанието

Работа в две малки 
групи

Всеки води по 
една малка група

12.05 – 12.15 Дебрифинг Докладване на работата 
в малки групи

Водещ: Шуиб

12.15 – 12.30 Закриване С какви мисли
и чувства си тръгват 
участниците?

Водещ: Мария
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стратегии за провеждане на съвместно обучение

• Демонстрирайте уважение един към друг. Участниците трябва да знаят, 
че обучителите се ценят взаимно. Обсъдете как да се справяте, когато 
не сте съгласни един с друг. По някои теми може да се окаже удачно 
да имате различни мнения и така да покажете, че има алтернативни 
гледни точки по дадена тема (например начините за справяне с култу-
рен шок).

• Когато единият обучител фасилитира разговора, другият обикновено 
има някаква отговорност – например, да записва важна или ключова 
информация, която да се ползва за обсъждане, за преговаряне или като 
бележки; да включва и изключва музиката; да стои близо до участници, 
които не обръщат достатъчно внимание или такива, които имат нужда 
от допълнителна помощ, за да разберат материала.

• Всеки от двамата ко-фасилитатори трябва да се опитва да се свърже с 
участниците по времето, в което преподава или фасилитира. Трябва да 
имате предвид, че участниците вероятно ще се чувстват по-комфортно 
с единия от обучителите, но това не бива да е пречка пред това всеки 
от обучителите да дава всичко от себе си.

• Обучителите трябва да се редуват в ролите си и да си поделят задачи-
те. Ако има двама обучители, например, единият може да се фокусира 
върху съдържанието или дейността, докато другият обръща внимание 
на груповата динамика и взаимоотношенията. И отново – можете да се 
редувате в тези си роли, в зависимост от това кой води сесията.

• Помнете, че съвместното обучение е сътрудничество, колегиалност и 
координация. Колкото повече ко-фасилитаторите работят заедно, както 
при подготовката, така и в самите сесии, толкова по-добре те ще се 
опознаят и толкова по-силни ще се получават сесиите им.

2.7. Видове оценяване като част от обучението

Оценяването на напредъка на участниците е важно при подготовката за 
обучителната сесия. Текущото и крайното оценяване трябва да бъдат осно-
вани на оценка на потребностите, на целите на участника и на съдържание-
то на програмата. Обучителят трябва да оценява постоянно разбирането на 
участника и степента, в която новата информация се запаметява и вплита в 
опита му. Не е необходимо оценяването да е формално и да се споделя с 
участника, което може да бъде травмиращо и спъващо прогреса.

Оценяването на разбирането на участниците като цяло и на всеки един 
поотделно се използва за формативна оценка, т.е. за формирането на 



21� Културна и гражданска ориентация...

ученето и преподаването в хода на работата от страна на обучителя. 
Така, това оценяване позволява на обучителите да нагласят темпото и 
съдържанието на програмата, за да обслужват нуждите на участниците. В 
комбинация с друга информация за участниците и за процеса на препо-
даването, оценката на резултатите за участниците може да бъде ползвана 
и за цялостна оценка на програмата, целяща подобрението є. Тогава се 
извършва по-строго научна оценка, която измерва доколко програмата 
постига различни цели, а не само ученето от страна на участниците като 
цяло и поотделно – например, достигнало ли е посланието на сесията до 
участниците, променили ли са начина си на живот и действие в резултат 
на програмата чрез обратна връзка от техните роднини, приятели, колеги 
и началници и дали самите те са останали удовлетворени от участието си 
и от преподаването, и в каква степен.

Видове оценяване

Повечето хора имат опит с оценяване, като например писмени тестове 
и устни интервюта, които дават точки или оценка. Но има и други, по-
малко формални начини да се проведе оценяване. Формалните методи 
за оценяване задават на участниците едни и същи въпроси по един и 
същ начин за всички участници. Неформалните методи се основават на 
решения „на момента” относно каква информация да бъде събрана, или, 
с други думи, те ползват нестандартизирани процедури. Един директен ме-
тод позволява на участниците да демонстрират познанията или уменията, 
директно свързани с наученото по време на обучението. Един индиректен 
метод включва рефлексиите на участниците върху тяхното учене и оценя-
ване на това, доколко добре преподадените понятия, нагласи и умения са 
прилагани извън обучението.

Обучителите могат да оценяват обучението по-често, като използват ме-
тоди, които са неформални, бързи, лесни и ненапрягащи както за сами-
те тях, така и за участниците. Много обучители считат за по-ефективно 
ползването на устни оценки, или оценки с изображения вместо писмени, 
особено когато оценяват по-малко грамотни участници. Оценки, основани 
на изображения, могат да са също по-подходящи и ефективни, когато се 
използват да оценят конкретни понятия (например разпознаване на какво 
представлява дадена снимка) отколкото абстрактни понятия. Оценките мо-
гат да се проведат по време или след дейности от дадена сесия.

Учени в областта предоставят следния списък на методи за оценка, които 
позволяват на обучителите да измерят познанията, уменията и нагласите, 
придобити от участниците по време на обучение:
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• Знание: писмени въпросници или формуляри, устни изпити или диску-
сии (включително дебрифинг), както и приложение на знанието в други 
обучителни дейности.

• Умения: наблюдения на практическия опит, ролеви игри, изследвания 
на случаи или критични инциденти, които изискват взимане на реше-
ние, както и разработването на продукт (например изработването на 
бюджет). Чек листове за наблюдение също могат да бъдат полезни.

• Нагласи: индиректно наблюдавани поведения, като например меж-
дуличностни отношения; подходи към проблеми или избор на дей-
ности.

Примери за оценяване на наученото

Има много примери за ефективно оценяване. Всеки от тях има предим-
ства и недостатъци. Формалните форми на оценяване например, се админи-
стрират лице в лице и позволяват на участниците да предоставят открити 
отговори. Те предоставят най-богатата и полезна информация за това, 
което се научава. Те, обаче, изискват много време за администриране и 
анализ. Въпроси, на които може да се отговори с „вярно” или „грешно” са 
лесни за администриране, но имат голяма вероятност да бъдат налучкани 
(50%), което означава, че резултатите може да не са валидни и надеждни. 
Въпросите с множество отговори са по-трудни за налучкване, но е трудно 
да бъдат задавани устно, тъй като е трудно да се запомнят въпросите и 
всички отговори. Неформалните форми на оценяване могат да бъдат по-мал-
ко забележими, но предоставят богата информация и се усещат повече 
като разговор, отколкото като тест, което може да направи атмосферата 
по-спокойна за участниците.

По-долу са дадени някои форми на оценяване, които са доказано полезни 
и ефективни при ориентацията на бежанци и мигранти. Повечето от тях 
са включени в предложения модул или се очаква обучителите да включват 
по-простите методи на микрониво рутинно.

• Дайте на участниците да попълнят тест, който съдържа отговори „вярно”/
„грешно”, множество опции за отговор, отговори с открит край или 
комбинация от всички тези отговори. Обикновено викторините се по-
пълват писмено, но могат да бъдат администрирани устно за по-слабо 
грамотни участници.

• Оценете нагласите и убежденията на участниците като ги поканите да 
ползват скала със степенуване, за да демонстрират как се чувстват по 
отношение на нещо (например „определено съм съгласен”, „съгласен 
съм”, „не съм съгласен”, „определено не съм съгласен”) или как пове-
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денията им са се променили (например „винаги”, „понякога”, „често”, 
„рядко”, „никога”).

• Проведете наблюдение на уменията при изпълнение на дадена задача. 
Този тип оценяване често се провежда извън класната стая, в общността. 
То може да се случи дълго време след като обучението е приключило.

• Проверка за разбирането. Устно задайте въпрос с открит край по да-
дена тема. Това може да се направи като част от рефлексията върху 
сесията или по време на дебрифинг. Друга техника е да подканите 
участника да повтори информацията, която е научил, обръщайки се към 
обучителя или към друг участник. Например, обучителят може да каже: 
„Кажете на партньора си откъде може да купи ориз”.

• Използвайте обучителни техники, които позволяват на участника да раз-
каже история, нарисува рисунка или създаде ролева игра, за да демон-
стрира новото си знание. Този метод може да отнеме повече време, но 
си заслужава усилието. Той дава възможност на участника да преговори 
и активно да практикува уменията и новите си познания.

Всеки от тези методи позволява на обучителя да провери разбирането и 
запаметяването на информация, да следи за недоразумения и погрешна 
информация, да си даде сметка в каква степен ученето се случва и с 
какво темпо. Предложеният модул не предвижда формално оценяване на 
отделните участници, но вплита дейности, които дават обратна връзка на 
обучителя по неформален път. След всяка сесия е важно обучителят да си 
води дневник на класа, в който отбелязва представянето на всеки участ-
ник. Този дневник може много да подпомогне формулирането на мила 
и човешка финална обратна връзка в края на програмата. Тази финална 
обратна връзка трябва да описва силните страни на участника, трудностите 
през които е преминал успешно и успехите, които е постигнал, заедно с 
препоръка за области на по-нататъшна работа и персонализирани пожела-
ния за нови успехи в области, които са важни за него.

Оценяване във времето

Формативно оценяване се прави по време на обучителните сесии, както и 
когато се завърши преподаването на даден раздел (например след пре-
подаване на гражданско образование). Целта е да се вземе решение как 
да се приспособи темпото, съдържанието и методите на работа. Сумарни 
оценки се правят след като курсът на обучение е преминал, след всеки 
блок информация и/или дори месеци и години след края на обучение-
то. Така се проверяват краткосрочните, средносрочните и дългосрочните 
резултати и дали те са постигнати под формата на знания, умения и 
нагласи.
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Целта на сумарните оценки е да предоставят информация за ефективност-
та на програмата и за да се правят промени в програмата с времето на 
три различни етапа: незабавно след края на програмата, в средносрочен 
план и в дългосрочен план.

2.8. заключителни препоръки

Предложените тук препоръки са формулирани по време на нарочно ор-
ганизирана дискусия, проведена на 7-8 февруари 2019 г., с участието на 
обучители на Си Ви Ес – България, провели пилотните обучения по култур-
на и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили меж-
дународна закрила в България в периода юли 2018 г. – февруари 2019 г., 
както и на представители на организации в България, Гърция и Малта, 
предоставящи услуги на бежанци.

провеждане на обучения по културна и гражданска ориентация и оси-
гуряване на постоянна посещаемост за хора, които не възнамеряват 
да останат в страната.

• Да се разработят материали, популяризиращи програмата, както и специа-
лен сертификат за завършилите, който при договореност с институциите, би 
могъл да има значение в процеса на разглеждане на молбата за убежище.

• За хора, които не искат да останат в страната, да се предоставя обу-
чение по „преносими” умения, основано на оценка на нуждите и про-
фила на участниците („меки”, както и универсални умения, например 
свързаните със здравето).

• В обучителните сесии да бъдат поканени представители на общността, 
участвали в други проекти или обучения, които да споделят ползи от 
участието си.

• В обучителните сесии да бъдат поканени вече интегрирани предста-
вители на общността, които да споделят своите житейски истории и 
траектории на интеграция.

• В обучителните сесии да бъдат поканени представители на фирми, ко-
ито да представят своето портфолио и възможности за работа, така че 
участниците в обучението да могат да си представят себе си на пазара 
на труда в България.

• Да се осигури грижа за децата паралелно с обучителните сесии за тех-
ните майки.

• Да се обърне внимание върху създаването на добра групова динамика 
и отношения между участниците и създаването на усещането за при-
надлежност към общност.
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• По възможност да се създадат виртуални пространства на обучителната 
група в whatsapp, viber и facebook, като начин за изграждане и поддър-
жане на усещането за принадлежност.

• Нека учебното пространство бъде комфортно, което да позволява лес-
на връзка с други обучителни и интеграционни дейности, като езикови 
курсове например.

• Да не се набляга твърде много върху редовното посещение. По-добре 
е обучителите да бъдат отворени и да дават възможност на участници-
те да се чувстват добре дошли, винаги да приемат участник, който е 
отсъствал сесия или повече, да го информират за случилото се между-
временно, да не го съдят.

• Да се обърне внимание на квалификациите на обучителите, на спо-
собността им за емпатия, на преподавателския им опит и умения. 
Добрите преподаватели привличат участие и задържат участниците в 
групата.

• Да се избягва еднообразието. Препоръчително е да се сменя простран-
ството и контекста на обучителните сесии, да се канят външни гости, 
да се сменят и редуват методите и съдържанието на обучение. Добре 
е обучителите да бъдат гъвкави и спонтанни. Стриктният предварително 
зададен план не винаги работи.

• Да се осигури приемственост между сесиите – да се правят препрат-
ки и връзки с други сесии, така че участниците да не гледат на урока 
като еднократно събитие, а като част от процес на учене, опознаване 
и разбиране.

• Да се обясни, че страна като България, както и Гърция или Малта, при-
тежава богат културен опит, който се съотнася, както към Запада, така 
и към Изтока. В този смисъл интеграцията в България би представлявала 
по-мек процес на адаптация и може би етап, който би улеснил инте-
грация в страна от Западна Европа.

провеждане на обучения по ориентация на пазара на труда за жени, 
които не смятат да започват работа

• Добре е да не се прибягва до идеология (например: жените трябва да 
са равни участници в публичната сфера и на пазара на труда), а да се 
ползват практически аргументи, които са релевантни на специфичната 
ситуация на всяка участничка.
– започнете с дискусия защо/как работата е толкова важна;
– обсъдете позитивите на това една жена да има работа: ако в се-

мейството работят и бащата, и майката, това създава повече въз-
можности за децата; на работното място, човек се социализира 
и установява приятелства; с работа имате повече възможности да 
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удължите престоя си; работата често носи удовлетворение от талан-
тите/уменията, които човек упражнява;

– бъдете наясно, че с тази група на жени (които не желаят да се 
включат в пазара на труда), аргументът, че работата носи финансови 
средства, не е най-силния.

• Към сесията да се подходи с реализъм – траекторията на интегриране 
на пазара на труда като процес отнема време, обикновено повече от 
едно поколение.

• Да се отвори пространство за разговор, за да разбере обучителят защо 
някои от жените не желаят да работят – това да послужи за основа за 
конструиране на сесията и нейната аргументация

• В обучителната сесия да бъдат поканени успешно реализирани пред-
ставителки на общността, работещи жени (това би подпомогнало участ-
ничките в обучението да се съотнесат към европейския опит).

• Добре е да се работи и говори и с мъжете от общността (съпрузи, 
роднини).

• Би следвало концепцията за наемане на работа да не се приравнява 
към понятието за труд (домашният труд също е работа, но като цяло 
не се счита за трудова заетост).

• Въпросът за присъствието на жените на пазара на труда може да бъде 
въвеждан и дискутиран с участничките в обучението чрез по-общи теми 
като тази за социалните норми или за равенството между половете.

• Препоръчително е понятията за работа и трудова заетост да се свържат 
с личните умения и таланти. Започнете с работа по двойки – така че 
жените да могат да обсъдят какво могат да правят, какви са уменията 
им. След това, едната жена от двойката да поема ролята на работода-
тел и да реши каква работа да даде на събеседничката си. Подчертай-
те, че работата е и въпрос на удовлетворение от това, което можеш да 
дадеш с талантите си.

постигане на успешно сътрудничество между обучителя, ко-фасилита-
тора, преводача и гост-лектора

➢ предотвратяване на проблеми

• Всички членове на екипа трябва да бъдат обучени заедно да предос-
тавят обучения, включително екипна работа, фасилитиране, групова 
динамика и пр., както и културна ориентация относно страните на 
произход на мигрантите (вкл. ползвайки знанието на преводачите, 
особено тези, на които им е роден език). Това е подходящото време 
за обсъждане в дълбочина на обучителните материали, както и на 
по-широките въпроси около ценностите и визията. Препоръчително 
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е да се тестват различни сценарии (особено такива, отнасящи се до 
сензитивни теми), така че реакциите на различните членове на екипа 
да се тестват предварително.

• Всички членове на екипа трябва да имат предварителна среща пре-
ди сесията, където те:
– да проведат разговор относно ценностите (ако това не се е случ-

вало преди);
– да обсъдят специфичната тема на сесията и да проверят дали 

имат конфликтни гледни точки, и ако имат такива, да изработят 
споделен план как да подходят към темата и да избегнат аргумен-
ти в рамките на сесията;

– да изработят чернова на план за сесията;
– да зададат правилата, да разпределят отговорностите и да определят 

лидер на екипа (който ще взема решения в критични ситуации).
• Когато е възможно, екипите да се формират предварително и да 

останат същите до края на обучителната програма. По този начин, 
същите хора ще продължат да работят заедно за дълго време, което 
ще намали рисковете от проблематично сътрудничество.

• Дори и когато не е възможно екипът да се формира предварително, 
осигурете присъствието на поне един опитен обучител в обучителния 
екип.

• Ролята на преводача е от ключово значение за успешното провеж-
дане на обученията! Затова:
– предоставяйте обучение (как да бъдеш добър преводач) за тези, 

които не са професионални преводачи;
– предоставяйте им всички обучителни материали предварително;
– изработете речник на най-използваните термини във всяка сесия 

и ги направете налични преди всяка сесия;
– нека преводачите разберат, че трябва да бъдат безпристрастни и 

непредубедени по темата, която ще се обсъжда в обучителната 
сесия;

– ако е възможно финансово, осигурете професионални преводачи 
за обучителните сесии.

➢ реакция на криза

• В случай на погрешно поведение от страна на ко-обучителя или гост 
лектора (напр. расистки/сексистки коментари, неподходящи шеги и 
пр.):
– винаги адресирайте поведението открито и незабавно;
– обявете пауза в сесията и проведете дискусия по случая с члена 

на екипа, за да зададете граници;



Глава II. Методи и техники на обучение 223

– в краен случай, поканете човека да напусне;
– помнете, че преводачът може да не преведе обиден език или 

забележки и че може да разчитате на тях за подкрепа;
– разчитайте на подкрепа от други колеги (напр. ако сесията се 

провежда на територията на друга организация).
• В случай на грешно поведение от страна на преводача (напр. не-

подходящи коментари, споделяне на лично мнение по обсъжданите 
въпроси, решение да си тръгне преди края на сесията по лични 
причини и т.н.):
– винаги адресирайте проблема открито и незабавно;
– спрете сесията и обсъдете;
– винаги бъдете подготвени с резервен вариант/план за онлайн пре-

вод (по мобилен телефон или лаптоп, ако има безжична връзка).

Финансиране на обучителната програма

Накрая, важно е да се отбележи, че Обучителната програма за културна 
и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили между-
народна закрила, би спечелила ако е съпътствана от малък фонд, с който 
да се подсигурят транспорт за нуждаещите се участници, грижа за де-
цата по време на сесиите, сладки и соленки/чай и кафе за създаване на 
атмосфера, принтиране и отпечатване на материали на хартиен носител, 
закупуване на хигиенни продукти, необходим елемент от сесията „Грижа 
и профилактика на здравето”, както и на билети за посещение на музеи 
и забележителности и пр., препоръчан елемент от сесията „Ежедневие и 
свободно време”. По-долу са предложени възможни пътища за търсене на 
малки суми за финансиране:

• Секцията на НПО Портал за финансиране често съдържа текущи въз-
можности за финансиране, https://www.ngobg.info/bg/financing.html.

• Полезно е да се обърнете към основните западни посолствата, как-
то и към женския клуб на съпругите на посланиците: ФБ https://
www.facebook.com/pg/IWCSofia2018/about/?ref=page_internal, ел. поща: 
office@iwc-sofia.org.

• Бихте могли да се обърнете към големите корпорации, особено храни-
телни вериги като Лидл, Кауфланд и т.н., които често имат програми за 
социална корпоративна отговорност.

• Ако началото на курса позволява, използвайте сезонни празници за ор-
ганизиране на базари и други събития за фондонабиране.

• Ако разполагате със сметка в чужбина, редица платформи за масово 
фондонабиране (т.нар. краудфъндинг) предлагат насоки и възможности 
за организиране на онлайн кампании.
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3. примерна обучителна програма 
 за Културна и граждансКа ориентация 
 за лица, търсещи убежище и получили 
 международна заКрила

Тук предлагаме детайлно описание на цялостна 
обучителна програма със съпътстващи техники 
на обучение. Предложената програма е пред-
назначена за групи с големина до 15 участника52. 
Обучителната програма е съставена по начин, 
който позволява лесно да се реорганизира за 
работа с индивидуални участници или с големи 

групи от повече от 15 души (насоки за работа с различни по големина групи 
може да намерите в предходната част на този модул).

Обучителната програма предполага работа с обучителен екип, съставен от 
двама ко-фасилитатори и един преводач. Препоръчително е при възможност 
единият от двамата ко-фасилитатори да бъде представител на бежанската 
общност. Това би подпомогнало обучителния процес и изграждането на 
връзки на доверие с участниците в групата на основата на познаване на 
културата, трудностите, успехите, тревогите и въобще живота на участниците 
отблизо. Участието в процеса на ко-фасилитатор бежанец, който сам е пре-
живял принудителна миграция, би задало положителен ролеви модел за ус-
пешна ориентация, адаптация и интеграция на участниците в обучението.

Препоръчително е при възможност, обучителната група да е от участници, 
които говорят един и същ език, и съответно да разчита на един преводач. 
Добре би било да се избягва формирането на разноезични групи, тъй като 
преводът на няколко езика води до шум и допълнително време, което забавя 
и дори спъва разгръщането на групово-динамичния процес. В случай че не 
е възможно да се избегне работа с разноезични групи, ползвайте насоките 
за работа с няколко преводача, дадени в предходната част на модула.

При все че Модулът е концептуализиран да адресира приоритетно специфич-
ните за жените нужди от културна и гражданска ориентация, нашата препо-
ръка е той да се ползва за обучителна работа и с мъже. Тази препоръка се 
базира на разбирането, че за постигане на добри резултати, този тип обучение 

52 В текста по-долу понятието „голяма група” се използва в смисъла на „цялата група от до 
15 участника“.
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би следвало да се насочи към общността като цяло, както и на убеждението, 
че теми като равенство на половете, социални норми и граждански права 
биха получили разбиране, ако по тях се работи, както с жените, така и с мъ-
жете от дадена общност. Не на последно място, в групата на лицата, търсещи 
убежище и получили международна закрила в страната, доминиращ остава 
делът на мъжете спрямо този на жените. Предвид споделени от специалисти 
впечатления, че в контекста на мюсюлманската и по-традиционна култура на 
пристигащите в страната бежанци, жените от общността най-често остават 
пасивни в присъствието на мъже, бихме препоръчали да се избягва работата 
със смесени групи от жени и мъже. Предложената стратегия е да се работи 
с групи, разделени по пол (само мъже и само жени) като се преподава едно 
и също или сходно съдържание, със сходни техники (предложените теми и 
методи на обучение позволяват работа и с двата пола). В тази разновидност, 
екипът обучители трябва да включва поне един мъж за групата на мъжете и 
поне една жена за групата на жените. В идеалния случай се препоръчва с 
групите да работи екип от двама ко-фасилитатори, един мъж и една жена.

Препоръчва се като част от обучителната програмата и ако средствата 
позволяват, да се проведат три екскурзии до избрани исторически забеле-
жителности извън София, представени в сесията „Ежедневие и свободно 
време”. Такива екскурзии биха могли да се направят до Велико Търново 
(комбинирано с посещение на Етъра), до Копривщица и до Рилския ма-
настир. Разбира се решение за местата на посещения може да се вземе 
и след обсъждане с участниците в групата. Това би дало възможност на 
участниците да учат в реална среда за историята, занаятите, религията 
на страната, както и за географията, възможностите на транспорта и т.н.. 
Препоръчително е, със същата цел, да се направят и две до три разходки 
в София, включително посещение на Парк-музей „Врана”.

Предложената обучителна програма може да се разглежда и като модел, 
около който обучителите да организират своя програма, със свои материали, 
съобразно идентифицираните нужди на участниците и възможностите на 
контекста. В този смисъл, ако не се чувствате комфортно с някои от техни-
ките и елементите на предложените сесии, можете да ги замените с други, 
като спазвате принципите на групова работа и хоризонтален и интерактивен 
обучителен подход и се уверите, че съумявате да предавате смисъла на 
заложените послания. Какъвто и подход да изберете, като обучители от при-
емащата култура, за Вас е важно да се поставите на мястото на бежанците 
и търсещите международна закрила. Обучението по културна и гражданска 
ориентация, предложено с уважение към ситуацията и културата на ново-
дошлите, би могло да бъде инструмента, чрез който да им помогнем да 
подредят себе си, чувствата и действията си. Възможно е в този процес и 
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обучителят да мине през объркване, но и да стигне до по-добро познание 
за себе си чрез интензивната работа с групата и срещата с богатата опит-
ност на нейните членове. Предложеният тук набор от обучителни сесии 
цели да даде ясен контур и насока в работата на обучителите, както и да 
им помогне да се подредят и структурират, за да вдъхнат повече надежда 
на участниците и да ги водят уверено в процеса на ориентация.

Всяка от представените 25 обучителни сесии включва следните елементи: 
цели, времетраене на отделните компоненти, необходими помощни ма-
териали, метод и техники на обучение, следвани от описание. За всяка 
сесия са предложени и послания, които сесията би трябвало да внуши.

Електронен пакет с помощни материали (снимки, фигури, графики и таб-
лици), които да подпомогнат работата на обучителите, може да намерите 
на на адрес: https://csd.bg/module_visuals.zip.

сесия 1. уводна сесия

послания: „Можем да научим много един от друг”

цел: Да се поставят рамка и правила на работа за периода на продължи-
телност на обучителната програма.

препоръки: Да се взема предвид че различните участници ще имат раз-
лично темпо на „включване” в групата.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на 
обучение

техники на 
обучение

Запозна-
ване на 
участници-
те един с 
друг и с 
обучителя

15 минути • 34 бели листа по 
2 за участниците, 
за обучителя и 
за преводача

• Комплект флумас-
тери 24 цвята

Групова
дискусия, 
съчетана
с рисунки

• „Колибки” 
с имена

• Рисунка 
„Кой съм аз 
и с какво 
обичам да 
правя?”

Изработ-
ване на
базисни 
правила
на групата

25 минути • Флипчарт 
с бели листа

• Маркери 
4 цвята

Само-
стоятелна 
работа,
споделяне
и сключване

Дървото на 
програмата – 
какво ще го 
накара да
даде плодове
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Подготовка за сесията

18 столчета се подреждат в кръг (15 за участниците и 3 за двамата 
ко-фасилитатори и преводача). По средата се оставят 34 бели листа, 
лепящите листчета, маркерите и флумастерите. Приготвя се флипчарта 
като на първия лист се изрисува дърво, само клоните – от ляво изпра-
вено, отдясно с повехнали клони. Принтират се заглавията на сесиите 
с превод от Приложение 3. Желателно е участниците да впишат име-
ната си, за да може обучителите да подходят индивидуално към всеки 
участник. Оставя се един резервен лист, формат А1 за допълнения и 
коментари.

Запознаване (15 минути)

1. С пристигането си, всеки участник сгъва един лист хартия като колиб-
ка (листът се сгъва на три части, така че да може да стои изправен с 
лице една от страните). Изписва името си по средата, така че да се 
вижда от всички и го поставя на земята пред себе си, подобно на 
триъгълните табелки на Кръгла маса. Участниците носят тези табелки 
със себе си във всяка от следващите сесии и ги поставят пред себе 
си с пристигането си.

2. Обучителят открива сесията с добре дошли, казва името си и представя 
преводача и ролята му.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на 
обучение

техники на 
обучение

• Лепящи се листче-
та в жълто и розо-
во х 3 на човек

• Химикалки за 
всички участници

на групов 
договор

и какво ще
го накара 
да вехне?

Преглед на 
програмата 
и оценка 
на нуждите

40 минути • Заглавията на се-
сиите, изписани 
на листа А1 и 
презентация (виж 
Приложения 3 и 4).

• 3 комплекта марке-
ри х 4 цвята

Самостоя-
телна работа, 
споделяне в 
голяма група

Приписване 
на ранг на 
всяка от 
сесиите

Закриване
на сесията

10 минути Не са необходими Споделяне в 
голяма група

Какво метео-
рологично вре-
ме съм в края 
на сесията?
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3. Обучителят представя дейността, а именно: подканва участниците да 
нарисуват с флумастери на оставащия бял лист хартия „Кой съм аз?” 
и „Какво обичам да правя?” Обучителят и преводачът също участват. 
Дават се на участниците 10 минути за работа.

4. Обучителят започва представянето като показва своята рисунка и я 
обяснява. Целта е той да моделира представянето като не говори твър-
де много, но и като представя смислено рисунката за себе си. Всички 
участници се представят, а накрая и преводача.

5. Обучителят закрива дейността като накратко отбелязва общи теми, ко-
ито са се появили, за да обърне внимание на общите неща между 
всички и отбелязва различията между участниците, така че да зачете 
индивидуалността им. Важно е обучителят да е наясно, че участниците 
ще имат различно отношение към групата, някои ще бъдат по-отворени 
и активни, други ще са по-пасивни и може би затворени. Важно е обу-
чителят да знае, че това е само началото на процес на групова работа, 
опознаване и приемане, който ще продължи през цялата обучителна 
програма. Участниците ще имат различно темпо на свързване и сближа-
ване с другите, както и на степен на активност в обучителния процес.

Изработване на базисни правила на групата (25 минути)

1. Обучителят посочва дървото, изрисувано на флипчарта и обяснява, 
че участниците трябва да си представят, че това дърво е програмата 
по културна ориентация. То е в колебливо състояние – на този етап 
може да се получи едно ползотворно начинание и дървото да даде 
плодове, но може и да се провали и да увехне. Обучителят премества 
листа на стената, така че следващият лист от флипчарта да остане на 
разположение.

2. Участниците се подканват да помислят насаме и да кажат три неща, 
които ще им пречат да участват пълноценно в програмата и три, ко-
ито ще им помогнат да се чувстват комфортно и да учат ефективно. 
Първите се записват на жълти листчета, а вторите на розови листчета. 
Участниците могат да пишат на езика на преводача или на български, 
ако се чувстват по-удобно. Важно е обучителят да подсказва и предла-
га правила, тъй като хора, които нямат опит, може да се затруднят от 
задачата или да не я разберат, например „Да се уважаваме взаимно”, 
„Да се изслушваме”, „Да се поощряваме взаимно” и т.н.

3. Когато са готови, участниците, които са писали, лепят жълтите листчета 
по увехналите клони на изрисуваното на флипчарта дърво и розовите 
листчета на изправените му клони, след което ги изчитат на глас.

4. Обучителят пита участниците дали са съгласни това да станат правила 
на групата и дали биха добавили още неща, които не бива да се правят 
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в клас, за да се случи ученето, както и още неща, които е важно да 
се правят в клас, за да се случи ученето.

6. Обучителят закрива дейността като обещава да запази правилата на 
групата и да ги закача на стената всяка сесия, така че участниците да 
не забравят какво ще направи програмата продуктивна. Добре е обу-
чителят да внимава и в повечето случаи да говори за всички участници, 
включително за себе си и преводача, като едно цяло: „Ние ще спазва-
ме тези правила”, а не „Вие ще спазвате тези правила”.

Преглед на програмата и оценка на нуждите (40 минути)

1. Обучителят показва голям лист със заглавията на сесиите и поканва 
участниците да се запознаят с тях и да отбележат с различни цветове 
маркери в графата за рангове, както следва: червено (много е важно да 
знам), зелено (мога да знам, мога и да не знам), синьо (няма нужда да 
знам). На отделен лист, с черния маркер, участниците се подканват да 
отбележат какво липсва в програмата, а биха искали да знаят. Обучите-
лят и преводачът не участват. Успоредно се пуска презентация относно 
съдържанието на Модула (налична във електронния файл с визуални 
материали, който може да се намери на следния адрес: https://csd.
bg/module_visuals.zip. В случай, че няма мултимедия на разположение, 
слайдовете могат да се показват на хартия.

2. След като са готови, обучителят преброява ранговете (червено 2 точки, 
зелено 1 точка и синьо 0 точки). Прочита на глас резултатите, включител-
но новодобавените теми. Участниците се подканват да споделят мисли 
за резултатите. Обучителят трябва да прецени дали да промени реда на 
преподаване на сесиите, според получените резултати и последвалата 
дискусия.

Закриване (10 минути)

Участниците се връщат по местата си в кръга. Обучителят посочва, че е 
дошъл краят на сесията и пита участниците с какви мисли и настроения 
си тръгват, като ги моли да си представят, че са метеорологично време и 
защо са избрали това време. Може да им се даде пример за отрицателно 
преживяване: „Аз съм буреносен облак, тъй като имам чувството, че не 
бях чут по време на сесията” и положително преживяване „Аз съм слънчев 
пролетен ден, тъй като имам много надежди за тази програма”. Ако има 
общи теми, обучителят ги посочва или коментира различията, ако те пре-
обладават. Закрива сесията като изразява надежда за добро сработване и 
плодотворна работа.
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3.1. обща ориентация

сесия 2. население на страната

послания: „Многообразие на населението на България”

цел: Да се подчертае мултикултурността на приемащата страна.

препоръки: Да се покаже, че българското население е съставено от много 
групи (езикови, етнически, религиозни).

цели
Време-
траене

помощни материали
методи на 
обучение

техники на 
обучение

Препода-
ване на 
съдържа-
нието и 
Осмисляне 
на мате-
риала

80 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран или сте-

на за прожекция
• По един бял лист 

А4 за всяка група 
(общо 4)

• 4 комплекта марке-
ри от 4 цвята

Лекция и
дискусия

Пауър пойнт 
презентация

Бинго

Закриване 10 минути Бял лист хартия 
формат А4 с линия 
от 0 до 10

Проективна 
техника

Оценка

Подготовка (1 час)

Среща с преводача. Масите се подреждат в стил „рибена кост” в 4 малки 
групи по 3-4 души. Принтират се работните листа:

Преподаване на съдържанието и осмисляне на материала (80 минути)

Обучителят посреща участниците с добре дошли и описва как ще про-
тече сесията. Представя се по възможност на мултимедия подбрана от 
обучителя най-важна информация, от представената в Информационния 
блок на настоящия модул. Разделени на отбори, участниците се опиват да 
„разчетат” посочени от обучителя статистики (напр. Кои са повече в Бъл-
гария – жените или мъжете? Къде живеят повечето българи – в градовете 
или в селата? Кои чужди граждани живеят постоянно в България? Колко 
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са мюсюлманите в България? и т.н.). Представя се вярната информация, с 
възможност за задаване на въпроси.

Закриване на сесията (10 минути)

Участниците се подканват да отбележат на линията от 0 до 10, доколко 
сесията им е била интересна. Обучителят представя резултата и дава въз-
можност за 2-3 коментара, както и за свой собствен, и закрива сесията. 
Ако оценката е висока, благодари, ако е средна или ниска пита какво 
може да се подобри следващия път.

сесия 3. национални, религиозни и лични празници

послания: „Уважение към традициите и празниците на другия”

цел: Да се покаже отвореност, интерес и разбиране на празниците в род-
ните страни на участниците, докато се представят тези в България.

препоръки:

• Добре е да стане ясно, че представените празници в България вече са 
празници на хората от бежанската общност, или техни празници.

• Показвайки интерес и приемане на техните култури, ние като предста-
вители на приемащата култура ги предразполагаме да я приемат и те.

• Тъй като темата е голяма, по Ваша преценка можете да я разделите на 
две сесии.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на 
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

10 минути Не са
необходими

Проективна 
техника

„Кой е Вашият 
любим празник от 
Вашата култура?”

Разговор за 
национални-
те празници

30 минути Не са
необходими

Дискусия „Как протичат при 
Вас подобните
празници –
например
как празнувате
Нова година?”
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Подготовка (1.5 часа)

Среща с преводача. Столчетата се подреждат в кръг, а проекторът е раз-
положен така че всички да го виждат – въпреки че няма да има лекция, 
пауър пойнт презентация може да се ползва за опорни точки в диалога.

Въведение в темата (10 минути)

Участниците се поздравяват с добре дошли и им се представя струк-
турата на сесията. Отваря се темата като се канят да споделят кой е 
любимият им празник от тяхната култура. Не е нужно да има споделяне 
от всички, но е добре да се даде възможност на всеки да каже поне 
една дума.

Разговор за националните празници (30 минути)

Участниците отговорят на въпроса „Как протичат при Вас подобни праз-
ници?, Например при нас Националният празник…” Добре е да се даде 
възможност на всеки да каже за една минута по нещо за някой праз-
ник – Нова година, денят на тяхната страна, исторически дати. Сесията 
да се разгърне в диалог с участниците относно особеностите на тяхната 
култура: „При вас как е?”, „А при нас е така…”

Разговор за религиозните и личните празници и традиции (40 минути)

Разговорът може да започне по даден празник: например „Най-светлите 
религиозни празници при нас са Коледа и Великден? Кои са те при Вас? 
Или „При нас рожденият ден е много важен празник и го празнуваме 
така? Как е при Вас? Виждате ли общи неща, какво е различно тук 
според Вас?” По подобен начин може да се говори за имените дни, 
сватбите и т.н.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на 
обучение

техники на
обучение

Разговор за 
религиозни-
те и личните 
празници и 
традиции

40 минути Не са
необходими

Дискусия „Как протичат при 
Вас подобните праз-
ници – например 
как почитате почи-
налите Ви близки?”

Закриване 10 минути Не са
необходими

Дебрифинг „С какви мисли
си тръгвате?”
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Дебрифинг (10 минути)

Участниците отговарят на въпросите: „Кой празник Ви беше най-интере-
сен?” и с „Какви мисли и чувства си тръгвам?” (имайте предвид, че осо-
бено религиозните теми будят дълбоки чувства, които е важно да може 
да се изкажат).

модификация на сесията 1. (провеждат се две сесии, а не една): Изра-
ботва се личен календар за всеки участник – 12 листа А4, по един за всеки 
месец от годината, с името му на български и на техния език. За всеки 
месец участниците си записват и споделят в групата в първата сесия какви 
национални празници имат. В хода на сесията се добавят българските на-
ционални празници. Дава се за домашно да съберат снимки от празници 
(лични и от списания), с които да илюстрират календара. На втората сесия 
се обсъждат по същия начин личните и религиозните празници, вече със 
снимките, които са донесли. Всички календари се събират и се изработва 
огромно общо табло, което стои в залата за обучения по време на целия 
модул (екипът го носи всеки път), така че участниците да започнат да пре-
живяват мястото като свое. Във всяка сесия оттук нататък се проверява 
дали някой от участниците има празник и се поема грижа да се отбележи 
по някакъв мил начин.

модификация на сесията 2. (празниците се представят като част от 
всяка сесия): Във всяка следваща сесия се отделя кратко време за пре-
глед на българските празници и на празниците на участниците през тази 
седмица.

сесия 4. социални норми

послания: „Да се разбираме правилно вербално и невербално”

цел: Да се проблематизира и подчертае колко важно е да се разбираме, 
особено в периода скоро след пристигането в България, когато езикът не 
е достатъчно усвоен и лесно може да се стигне до недоразумения.

препоръки: Да се въведе идеята за крайни срокове и пр., като тя се 
вмъкне при дискусиите и дебрифингите (навреме на среща, навреме по-
дадени документи, спазени срокове за обжалване на решение и т.н.).
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Масите и столчета се подреждат в стил „рибена кост”. 
Разпечатват се листа с изписани и преведени емоции (гняв, притеснение, 
страх, срам и пр.) Разпечатват се карти със снимки, демонстриращи 
различни социални норми, за обсъждане. Подобни снимки може да се 
потърсят от обучителите в интернет или да се използват тези, предложени 
в електронния файл с визуални материали на адрес https://csd.bg/module_
visuals.zip.

Проверка на настроението (15 минути)

Започва се с упражнение „Ако съм …(метеорологично време), какъв 
съм…”. Обучителят обобщава дали асоциациите са предимно негативни 
и мрачни или предимно позитивни и обнадеждени, или участниците се 
балансират.

цели
Време-
траене

помощни 
материали

методи на 
обучение

техники на 
обучение

Проверка на 
настроението

15 минути Не са
необходими

Дискусия „Ако съм…метео-
рологично време…
какъв/каква съм?”

Преподаване 
на материала

15 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация

Осмисляне 
на съдържа-
нието

30 минути Карти със 
снимки на 
различни 
ситуации

Работа в 4 
малки групи

Взаимно учене

Споделяне на 
наученото

15 минути Не са
необходими

Дебрифинг Споделяне
на наблюдения
от работата
в малки групи

Закриване 15 минути Емоции, изпи-
сани на бели 
листа хартия, 
формат А4

Проективна 
техника

Споделяне
на емоции
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Преподаване на съдържанието на материала (15 минути)

Представяне на презентация с възможност за прекъсване за въпроси. Да 
се представи задължително темата с картинки, тъй като е за невербалната 
комуникация.

Осмисляне на наученото (30 минути)

Игра, която се разиграва в малки групи с картинки. Например: „Аз съм 
арабка, но съм изтеглила къса пола – ОК ли е това?”; „Срещате жена от 
Ирак – подавате ли є ръка?”; „Срещате българин, гледате ли го в очите, 
ако сте жена?”; „Аз съм жена от България и ходя на ресторант с приятел-
ки – ОК ли е това?”. Важно е отново да се говори какво е различното и 
общото в българската култура и при участниците. Препоръчително е да се 
работи с по-малко текст, и повече чрез игра с елемент на случайност, за 
да може всички да се замислят за ситуацията, да обсъдят и да споделят 
според тях приемливо ли е дадено поведение.

Споделяне на наученото (15 минути)

Дебрифинг от работата в малки групи: „Какво ви впечатли?”, „Големи ли са 
разликите между българската култура и вашата култура?”.

Закриване (15 минути)

Листата с емоциите се подреждат в средата на стаята като слънчеви лъчи, 
а масите се придърпват до стената, така че да остане свободно място. 
Всеки участник застава срещу емоцията, която изпитва след сесията и 
споделя защо се чувства така.

модификация на сесията 1: Вместо играта на карти, участниците теглят 
по едно листче, на което са записани конкретни ситуации (малък разговор, 
запознаване, пътуване с асансьор и т.н.). Споделят по двойки впечатления 
от българската култура, както и какъв е обичаят в тяхната култура. Когато 
се изчерпат дискусиите, споделят в голямата група какво ги е впечатлило 
най-много от дискусиите по двойки.

модификация на сесията 2: Да се поканят няколко българи, които да 
участват в обсъждане по групи на същите теми и да представят от първа 
ръка как е в България.
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сесия 5. грижа и профилактика на здравето

послания: „Здраве и грижа за себе си и другите”

цел:
• Темата за здравето да се разгледа през разбирането му като благо, от 

което зависи доброто качество на живота на всеки човек и тези около 
него.

• Темата за хигиената да се поднесе през темата за здравето и грижата 
за себе си и другите.

препоръки:
• Вниманието на участниците трябва да се насочи към осмислянето на 

въпроси като: „Какво е за мен здравето?”; „Какво е важно за мен и 
моето здраве?”; „Как да пазя здравето на другите?”.

• Бъдете чувствителни при дискутирането на темата за здравословен 
живот. Добрите навици в това отношение могат да са важни при 
справянето с културния шок, но те могат и да се променят или вло-
шат поради стреса от промяната.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

10 минути Не са
необходими

Споделяне Какво е за мен 
здравето?

Осмисляне 
на темата

20 минути Бели листа А4
Цветни моливи
Ножички
Синя „дъвка”
(за лепене
на стената)

Самостоятелна
работа

Какво е важно
за мен и моето 
здраве?

Споделяне 
на опит

20 минути Не са
необходими

Дискусия
в голяма
група

Представяне
на работата
от осмислянето
на темата

Преподаване 
на съдържа-
нието

30 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Столчетата се подреждат около маси в стил „рибена 
кост”, разделяйки участниците на 4 малки групи. Върху масите се подреж-
дат помощните материали.

Въведение в темата (10 минути)

Участниците споделят какво е за тях здравето и грижата за здравето.

Осмисляне на темата (20 минути)

Участниците работят по групи като рисуват детелинки или цветя, които 
оцветяват и изрязват. В средата на всяко листенце изписват по едно нещо, 
което е важно за тях и тяхното здраве.

Споделяне на опит (20 минути)

Участниците споделят в голямата група резултатите от работата си като 
закачат на стената със синя „дъвка” детелинките и цветята си. Всеки участ-
ник има по една минута да обясни какво пише на листенцата и защо тези 
аспекти са важни за тях.

Преподаване на съдържанието (30 минути)

Пауър пойнт презентация с възможност за прекъсване и задаване на въп-
роси.

Закриване на сесията (10 минути)

Всеки участник избира една дума, за да опише с какво ново знание или 
чувство си тръгва. Напомняне, че следващата сесия ще завърши с екс-
курзия до магазина за пазаруване на хигиенни продукти и ще продължи 
един час по-дълго.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Закриване
на сесията

10 минути Не са
необходими

Споделяне Какво ново
научих?
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сесия �. грижа и профилактика на здравето – 
продължение

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

10 минути Не са
необходими

Споделяне С какви мисли 
и чувства
идвам днес?

Осмисляне 
на темата

20 минути Бели листа картон 
А4 по 3 на човек
Лепящи цветни
листчета
Цветни моливи
Ножички
Блутаг (за лепене
на стената)

Самостоя-
телна
работа

Какво правя
за моето здраве
и за здравето
на моето
семейство?

Споделяне 
на опит

20 минути Не са
необходими

Дискусия
в голяма
група

Представяне
на работата
от осмислянето
на темата

Развитие
на умения

20 минути Лист А4 и
химикалка за
всеки участник

Самостоя-
телна
работа

Изработване
на бюджет
за хигиенни 
продукти

Развитие
на умения

1 час Бюджет от
25 лева
на участник

Преживе-
лищно
учене

Пазаруване 
в близкия 
супермаркет

Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Столчетата се подреждат около маси в стил „рибена 
кост”, разделяйки участниците на 4 малки групи. Върху масите се подреж-
дат помощните материали.

Въведение в темата (10 минути)

Участниците споделят с какви мисли и чувства са дошли като се описват 
с „Ако бях цвете, щях да съм...”.
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Осмисляне на темата (20 минути)

Участниците работят по групи като правят от картон три човечета (по едно 
на лист, достатъчно голямо, за да може да се лепят листчета с надписи по 
него) и ги оцветяват – едно човече за жената в семейството, едно човече 
за мъжа в семейството и едно човече за детето или децата в семейството. 
На лепящите листчета отбелязват как се грижат за различните части на 
тялото, за да бъдат здрави/да се предпазват от болести (например: „Мия 
си ръцете” с листче на ръцете на жената, „Слагам лепенки на ожулените 
колена на децата” с листче на колената на фигурката, която представлява 
децата, „Следя колко пие съпругът ми” с листче на черния дроб на фи-
гурката на мъжа).

Споделяне на опит (20 минути)

Участниците споделят в голямата група резултатите от работата си като закачат 
на стената със синя дъвка” човечетата. Всеки участник има по една минута 
да обясни какво пише на човечетата и защо тези аспекти са важни за тях.

Развитие на умения (20 минути)

Участниците разработват бюджет за хигиенни продукти като разполагат с 
по 25 лева всеки.

Развитие на умения (1 час)

Групово пазаруване в близкия супермаркет. Ако няма бюджет, участни-
ците симулират пазаруване по двойки в обучителната стая като едната е 
продавач, а другата – купувач, и после се разменят, като така си сверяват 
списъците без да го правят по нарочен и потенциално нетактичен начин.

модификация на сесията: Представят се глобалните заплахи за здравето, 
идентифицирани от Световната здравна организация, като за всяка участ-
ниците трябва да отгатнат дали се отнася за България.

сесия 7. разбиране на структурите на страната и на град софия

послания: „Мобилността е човешко и гражданско право”

цел: Да се подчертаят възможностите за придвижване и мобилност.
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препоръка: Темата за придвижването и мобилността да се съобрази със 
законовите положения в това отношение спрямо търсещите убежище и 
получилите международна закрила (Закон за убежището и бежанците), 
които се променят.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Представяне 
на съдържа-
нието на
материала

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция и
демонстрация 
(там където
е указано)

Пауър пойнт
презентация

Практикуване 
на умения

20 минути 4-5 лаптопа или 
зала с компютри, 
интернет връзка

Практикуване 
на умения

Работа с лин-
ковете от пре-
зентацията

Запознаване 
със София

40 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

• Интернет връзка

Видео
прожекция
и дискусия

Филм
„Кой е този
град?”

Закриване 10 минути Не са
необходими

Дискусия Дебрифинг

Подготовка (45 минути)

Среща с преводача, осигуряване на допълнителни компютри и филм 
„Кой е този град?” от интернет. Преводачът трябва да е предварително 
подготвен за превода на филма, въпреки че има субтитри на английски 
език.

Представяне на съдържанието (20 минути)

Участниците се посрещат с добре дошли и с описание на предстоящата 
сесия. Презентацията се редува с демонстрация на линковете и картите 
на кварталите на София, и за ползване на интерактивни карти на транс-
порта (виж Глава „Информационен блок”). Позволяват се прекъсвания за 
въпроси.
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Практикуване на умения (20 минути)

Участниците се упражняват на компютър да планират пътуване, разглеждат 
кварталите на София. В случай че няма осигурени компютри, участниците 
могат да правят това на мобилните си телефони.

Запознаване със София (40 минути)

Прожектира се филмът „Кой е този град?” (26 минути). По време на про-
жекцията обучителят може да прави паузи и да обяснява моменти от 
филма и да провокира разговор по тях (по негов избор или при интерес 
от страна на участниците), например: „Кое е съответното място в София?”, 
„Какви са тези хора (моментът с караула опълченци пред Президентство-
то)”, „Какво е впечатлението Ви от града?”.

Закриване (10 минути)

Участниците споделят какво им е направило впечатление и къде си пред-
ставят, че ще живеят след като напуснат лагера. Напомняне, че следващата 
сесия е екскурзия до Борисовата градина (или друг парк, по избор на 
обучителя и групата) и ще продължи общо 4 часа.

модификация на сесията: В началото на сесията участниците могат да бъдат 
попитани дали им се гледа филм или предпочитат да си разказват кой какво 
го е впечатлило в София, какво знае, къде обича да ходи, къде съпругът и де-
цата обичат да ходят. Често, участниците предпочитат свободния разговор.

сесия 8. транспорт

послание: „Мога да се движа в София сам/а”

цел: Да се подпомогнат участниците да се освободят от притеснението и 
страха да излязат от регистрационно-приемателния център и близката му 
околност.

препоръки:
• Имайте педвид, че бежанците имат нужда да бъдат в публична среда, 

да бъдат виждани и те да виждат хората от приемащата култура.
• Използвайте Приложение 1 с превод на арабски, кюрдски и фарси 

на ключови термини, свързани с градския транспорт.
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Монтиране на лаптопите, ако има такива, и проверка 
на интернет връзката.

Представяне на съдържанието на материала (20 минути)

Демонстрация на приложението за пътуване www.moovit.com онлайн и 
превод на ключови думи.

Упражняване на понятията (30 минути)

Участниците свалят приложението и практикуват на мобилните си телефо-
ни. Разделят се на две групи и планират два различни маршрута (по един 
за всяка група) за отиване и връщане до Борисовата градина или Южния 
Парк или Панчарево. Обучителите проследяват всички да следят маршру-
тите на мобилните си телефони.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Представяне 
на съдър-
жанието на 
материала

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Демонстрация Представяне на 
www.moovit.com 
онлайн и превод 
на ключови думи 
от онлайн
приложението
за пътуване

Упражняване 
на понятията 
(транспортни 
средства и 
процедури)

30 минути Лаптопи
Интернет
и/или мобилни 
телефони

Планиране на 
два маршрута 
в две малки 
групи

Участниците сва-
лят приложението 
и практикуват
на мобилните
си телефони

Развитие
на умения

3 часа Еднодневна 
карта за
пътуване 
за всеки
участник

Преживе-
лищно
учене

Екскурзия
„На разходка
в София” до
а) Борисовата 
градина;
б) Южния парк; 
в) Панчарево.
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Развитие на умения (3 часа)

Участниците се разделят на две групи с по един от обучителите и пътуват 
самостоятелно, като обучителят не води, а е само на разположение за 
критични ситуации. Дори участниците да се объркат и загубят, обучите-
лят ги поощрява сами да намерят верния път. Двете групи се срещат, 
например в Борисовата градина на Езерото с лилиите и споделят впечат-
ления от пътуването под формата на дебрифинг (какво се случи?, какво 
си помислих?, как се почувствах?, какво ще правя за в бъдеще при пъту-
ване с градския транспорт?). Двете групи се връщат отново заедно, като 
този път ползват различни маршрути от тези на идване, за да разгледат 
колкото се може повече от София и да изпробват повече и различни 
превозни средства.

сесия 9. живот на външен адрес

послание: „Важно е да сме информирани за правилата, правата и отго-
ворностите си”

цел: Да се подчертае колко е важно бежанците да се информират за де-
тайлите, свързани с начините за търсене на жилище, с договора за наемане 
на жилище, който ще подпишат и с характера на отношенията с хазяите.

препоръки: По Ваша преценка, темата закупуване на жилище може да 
отпадне и да се съсредоточите върху тази за наемане на жилище.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Запознаване 
с начините
за настанява-
не в София 
(наемане и 
закупуване
на жилище)

30 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция на гос-
туващ лектор от 
специализирано 
НПО с опит в 
подпомагане на 
бежанци в търсе-
нето на жилище

Пауър пойнт
презентация

Упражнение 
на умения

30 минути 4-5 лаптопа
или зала с ком-
пютри, интер-
нет връзка

Самостоятелна
работа

Разглеждане 
на жилища за 
наемане или 
закупуване
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача и гост-лектора. Подготовка на компютрите за упражне-
ние. Ако няма възможност за ползване на компютри, участниците работят 
с мобилните си телефони. Разполагане на столчета в U-образен стил.

Лекция (30 минути)

Запознаване с начините за настаняване на адрес в София (наемане и 
закупуване на жилище): Презентация на гост-лектор от НПО с опит в 
подпомагането на бежанци в търсенето и намирането на жилище, който 
приблизително следва съдържанието, представено в Глава „Информацио-
нен блок”.

Упражнение на умения (30 минути)

Участниците разглеждат самостоятелно уебстраници на агенции за недви-
жими имоти, видове жилища в различни райони и на различни цени. Да 
се обърне внимание на предложения в превод на арабски, кюрдски и 
фарси, речник на основните термини, свързани с търсенето на жилище 
(Приложение 2).

Въпроси и отговори (15 минути)

Участниците задават въпроси на гост-лектора.

Закриване (15 минути)

Участниците споделят за какво жилище си мечтаят, какви трудности очакват, 
какъв е опитът им досега, как могат да се справят с трудностите. Целта е да 
си тръгнат обнадеждени и в позитивно настроение. Не е необходимо да се 
прилага специфична техника, достатъчно е участниците да бъдат насърчени 
да мечтаят и да градят планове как да осъществят мечтите си.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въпроси и 
отговори

15 минути Не са
необходими

Дискусия Въпроси и 
отговори към 
гост лектора

Закриване 15 минути Не са
необходими

Дискусия „За какво
жилище
си мечтая?”
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модификация на сесията: Може да се покани и човек от общността, кой-
то успешно си е намерил жилище и живее на адрес. Ако се избере тази 
опция, важно е да се преговори предварително, какво ще каже човекът, 
тъй като не винаги опитът на хора без експертност е добра практика.

сесия 10. ежедневие и свободно време: ежедневие

послание: „Ежедневието може да бъде красиво и леко, когато е мирно”

цел: Да се разчупят стереотипите, че жените си седят вкъщи и най-вече 
да се подпомогне увереността им да излизат извън дома (и самостоятелно), 
да се грижат за себе си и разнообразят прекарването на свободното си 
време.

препоръки:
• Постарайте се темата на тази сесия да се представи през гледната точ-

ка на бежанците и техните впечатления от средата в новата страна.
• Често бежанците посещават едни и същ ограничен брой места. Доб-

ре е да разберат, че има още много възможности и че са добре 
дошли навсякъде.

• Обърнете внимание и на темата за критични инциденти и търсене на 
спешна помощ, тъй като това е част от ежедневието.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на 
обучение

техники на 
обучение

Представяне 
на съдържа-
телния
материал

35 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт 
презентация на 
две фотоесета 
и допълнителна 
информация

Развитие
на умения

45 минути Работен лист 
(РИ) с 3 казуса 
за критични 
инциденти

Обсъждане 
на критични 
инциденти

РИ1 „Психично 
здраве”
РИ2 „Добри 
съседски 
отношения”
РИ3 „Пожар”

Закриване 10 минути Не са 
необходими

Дискусия Дебрифинг
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на столчетата в стил „рибена кост”. 
Подготовка на работни листа за 3 групи по 5 участника с описание на 
3 различни критични инцидента. Припомнете си техниката „обсъждане на 
критични инциденти”. Раздава се по един казус на група.

Казус 1. Лайонел

Лайонел е щастлив да дойде в Европа и да остави зад гърба си проблемите. 
Сега обаче, няколко месеца след пристигането си, той започва да има проб-
леми със съня през нощта, тъй като сънува кошмари за войната, която е 
оставил в родината си. Понякога Лайонел се страхува да напусне дома си, 
дори през деня.

Помислете за тази критична ситуация като обмислите следните въпроси:

– Как бихте се чувствали Вие, ако бяхте Лайонел?
– Какво може да направи Лайонел, за да си помогне?
– Как Лайонел може да получи помощ?
– Какво може да направи съпругата на Лайонел?

Казус 2. Халид и Зейна

Халид и Зейна са щастливи, че са си намерили добро жилище в нескъп квартал 
на София. Те имат две деца – момче на 7 и момиче на 10 години. Скоро обаче 
разбират, че съседите, които живеят до тях, имат голямо куче, което ги лае, 
и децата се плашат от него.

Помислете за тази критична ситуация като обмислите следните въпроси:

– Как бихте се почувствали на мястото на Халид и Зейна?
– Как биха се почувствали Вашите деца?
– Какво могат да направят Халид и Зейна?
– Как биха реагирали съседите, ако говорите с тях?

Казус 3. Хайфа

Хайфа е сама вкъщи, когато печката є прави късо съединение и запалва рекламна 
брошура и панерче за хляб, които стоят наблизо.
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Помислете за този критичен инцидент като обмислите следните въпроси:

– Как бихте се почувствали, ако бяхте на мястото на Хайфа?
– Какво трябва да направи Хайфа?

Преподаване на съдържателния материал (35 минути)

Обучителят поздравява участниците с добре дошли и описва сесията. 
Представя посочения снимков материал със съпровождащи обяснения. 
Прави се уговорката, че участниците могат да прекъсват обучителя с въп-
роси.

Развитие на умения (45 минути)

Още в началото на сесията участниците са разделени на групи от 5 човека. 
Всяка група обсъжда в продължение на 20 минути раздадените им казуси и 
търси решение на проблема. След това, всяка група представя решението 
си (3 минути за всеки говорител на група). Следва обсъждане на подобни 
ситуации и инциденти в цялата група (времетраене 15 минути).

Закриване (10 минути)

Обсъждане на въпроса: „С какви мисли и чувства си тръгват участниците?”. 
Участниците се подсещат, че следващата сесия ще включва екскурзия, за 
да отделят поне 3.5 часа за пикник. Всеки да донесе по едно ястие, което 
може да се консумира на открито (сандвичи, плодове, салати и др.). Обу-
чителят да обмисли дали да не ангажира повече преводачи и да предвиди 
следващата сесия да бъде проведена сутринта. Ако времето се развали, 
пикникът да се замени с посещение на музей или кино.

сесия 11. ежедневие и свободно време: 
места за посещение

послание: „В свободното си време можем да научим много за новата 
страна и начинът на живот на нейните граждани.”

цел: Да се подчертае разнообразието от начини за прекарване на сво-
бодното време, които дават различни възможности: почивка и отмора, 
опознаване и по-добро разбиране на приемното общество, практикуване 
на хоби.
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препоръки:
• Проявете интерес към гледната точка на бежанците относно свобод-

ното време и начините за прекарването му.
• Бихте могли да представите съвременни места на посещение като 

споделяте вашите лични предпочитания и тези на ваши близки и 
познати.

• Нека темата за исторически забележителности в България бъде повод 
за разговор за такива в родните страни на участниците в групата.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на
настроението

20 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне

Преподаването
на съдържанието 
на материала

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация

Развиване
на умения

3 часа Участниците 
носят храни, 
организаторите 
осигуряват на-
питки и карти 
за градския 
транспорт

Преживе-
лищно
учене

Пикник,
кино или
музей

Спонтанно
закриване

Участниците 
си тръгват, 
когато
решат

- - -

Подготовка (1.5 часа)

Среща с преводачите. Планиране на маршрут с градския транспорт. На-
бавяне на напитки и разпределянето им сред участниците. Закупуване на 
еднодневни карти за градския транспорт. Подготовка за игри на открито 
(пожелание и ако е хубаво времето).

Проверка на настроението (20 минути)

Обучителят поздравява участниците и представя как ще протече се-
сията. Участниците се подканят да споделят с какви мисли, чувства и 
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нагласи идват. Ако са мълчаливи се подканят да споделят какво ги въл-
нува (за деня, за материала дотук) и какво биха искали да се случва 
в сесиите.

Представяне на съдържанието на материала (20 минути)

Представя се със съпровождащи обяснения снимков материал на пред-
ставените в Глава „Информационен блок” данни за съответната тема. 
Прави се уговорката, че участниците са свободни да прекъсват лектора 
с въпроси.

Развиване на умения (3 часа)

Групата се организира за пътуване и се придвижва до избраното поле на 
действие. За пикник може да се организират игри на открито или по-раз-
ширено представяне на някоя от темите за деня. Участниците си тръгват, 
когато решат, като това им се казва при пристигането, но с очакване да 
останат поне 2 часа.

* Възможно е цялата сесия да се проведе на открито като вместо пауър 
пойнт се използват работни листа и други принтирани помощни мате-
риали.

сесия 12. исторически забележителности: античен период 
и тракийска култура. първа и Втора българска държава

Опитът показва, че сесиите, посветени на културни и исторически забеле-
жителности са едни от най-интересните, но имайте предвид, че провеж-
дането им само чрез показване на снимки може да е монотонно и бързо 
да омръзне. Стремете се да въвлечете участниците в разговор и проявете 
интерес към тяхната култура и история.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на
настроението

20 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне

Подготовка
за материала

20 минути Не са
необходими

Дискусия: „Какви 
са историческите

Разкази
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Подготовка (1.5 часа)

Среща с преводачите. Подготовка на стаята в стил „клъстер” в три групи. 
Подготовка на снимки като пъзели – изрязват се на неправилни и неравни 
части и парчетата се размесват.

Проверка на настроението (20 минути)

Обучителят поздравява участниците и представя как ще протече се-
сията. Участниците се подканят да споделят с какви мисли, чувства и 
нагласи идват. Ако са мълчаливи се подканят да споделят какво ги въл-
нува (за деня, за материала дотук) и какво биха искали да се случва 
в сесиите.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

корени на родна-
та ми държава?” 
„Какви са исто-
рическите забе-
лежителности и 
свещени места
от този период?”

Преподава-
нето на съ-
държанието 
на материала

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт 
презентация
на снимки
със забележи-
телности

Затвържда-
ване на
наученото

15 минути Снимки
нарязани
като пъзели

Упражнение Игра
„подреждане 
на пъзели”

Закриване 15 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне 
„Какво научих 
днес, какво ми 
беше полезно
и интересно,
с какви мисли 
си тръгвам?”
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Подготовка за представяне на материала (20 минути)

Участниците се подканят да споделят за историческите корени на техните 
държави и „Какви са историческите забележителности и свещени места 
от този период?”.

Представяне на съдържанието на материала (20 минути)

Представя се със съпровождащи обяснения снимков материал за пред-
ставените в Глава „Информационен блок” исторически забележителности. 
Прави се уговорката, че участниците са свободни да прекъсват лектора с 
въпроси.

Възможно е представянето в тази част на сесията да протече като на 
участниците бъдат предложени цялата група исторически забележител-
ности от съответния период с много кратки обяснения (тип забележи-
телност: музей, дворец, университет, др., лаконично за нещо любопитно 
около въпросната забележителност) и въпрос за коя/кои биха искали да 
научат най-напред.

Развиване на умения (15 минути)

Парчетата от пъзелите се раздават на участниците, които се подканват да 
се разхождат из стаята и да търсят останалите от тяхната група, т.е. хората, 
чиито парчета съставят една картина.

Закриване (15 минути)

Участниците споделят „Какво научих днес, какво ми беше полезно и инте-
ресно, с какви мисли си тръгвам?”.

сесия 13. исторически забележителности: османско владичество. 
Възраждане. освобождение от османска власт

цели
Време-
траене

помощни ма-
териали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на 
настроението

20 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне
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Подготовка (1 час)

Среща с преводачите. Подготовка на стаята в стил „клъстер” в три групи. 
Разпечатване на подробни карти на България с означени малки и големи 
градове.

Проверка на настроението (20 минути)

Обучителят поздравява участниците и представя как ще протече сесията. 
Участниците се подканят да споделят с какви мисли, чувства и нагласи ид-
ват. Ако са мълчаливи се подканят да споделят какво ги вълнува (за деня, 
за материала дотук) и какво биха искали да се случва в сесиите.

цели
Време-
траене

помощни ма-
териали

методи на
обучение

техники на
обучение

Подготовка 
за материала

20 минути Не са
необходими

Дискусия: „Има 
ли и какви бор-
би за освобож-
дение в исто-
рията на моята 
страна?”; „Какви 
са историческите 
забележителности 
и свещени места 
от този период?”

Разкази

Преподава-
нето на съ-
държанието 
на материала

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт 
презентация
на снимки
със забележи-
телности

Затвържда-
ване на
наученото

15 минути Работа с карта 
на България

Упражнение Игра „къде 
се намират 
забележително-
стите, за които 
говорихме?”

Закриване 15 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне 
„Какво научих 
днес, какво ми 
беше полезно 
и интересно, 
с какви мисли 
си тръгвам?”
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Подготовка за представяне на материала (20 минути)

Участниците се подканят да споделят за съществуващи в миналото борби 
за свобода в техните родни страни и „Какви са историческите забележи-
телности и свещени места от този период?”.

Представяне на съдържанието на материала (20 минути)

Представя се със съпровождащи обяснения снимков материал, свързан 
с представените в Глава „Информационен блок” исторически забележи-
телности. Прави се уговорката, че участниците са свободни да прекъсват 
лектора с въпроси.

Развиване на умения (15 минути)

Участниците работят по групи, търсейки забележителностите на картата на 
България и представят в голяма група местонахождението им.

Закриване (15 минути)

Участниците споделят „Какво научих днес, какво ми беше полезно и интерес-
но, с какви мисли си тръгвам?”. Обучителят напомня, че следващата сесия е 
разходка в София и ще продължи 3.5 часа. Уговаря се сборен пункт за начало 
на разходката – може да бъде мястото на обучение, но може да бъде и някое 
добре известно място в гр. София. Раздават се по 4 лв. за еднодневна карта 
за градския транспорт, която да се използва в деня, определен за разходка.

сесия 14. исторически забележителности: модерна национална 
държава. период на комунистическо управление

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Среща пред 
Народното
събрание

20 минути Не са
необходими

Дискусия: 
„Как изглежда 
Парламентът в 
моята държава?’

Разкази, вкл. и 
за българския 
парламент

Пътуване до 
Парк-музей 
„Врана”

45 минути Карта за пъту-
ване за деня 
за участниците

Почивка Почивка
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3.2. гражданско образование

сесия 15. държавно устройство и форма на управление

послания за сесиите:
• „Правата и задълженията вървят ръка за ръка и са за всички, така че 

упражняването им не следва да вреди на други хора да упражняват 
своите права”.

• „Бъдете активни граждани, а не просто получатели и ползватели на 
услуги”.

цел: Да се подчертае че бежанците могат да бъдат активни участници в 
приемащото общество, а за да бъдат такива, трябва да познават неговите 
политически характеристики.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Разходка
в парка 
„Врана”

45 минути Входни билет-
чета за участ-
ниците и обяд 
в барчето на 
Парк-музей 
„Врана”
(сандвичи)

Лекция По възмож-
ност –
екскурзовод

Пътуване
до НДК

45 минути Почивка Почивка

Запознаване с 
останалите за-
бележителности 
в градинката 
пред НДК

20 минути

Закриване 15 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне 
„Какво научих 
днес, какво ми 
беше полезно 
и интересно, 
с какви мисли 
си тръгвам?”



Глава II. Методи и техники на обучение 255

препоръки:
• Да се организира предварителна среща, на която с преводача и 

ко-фасилитатора да се обсъдят термините, както и основните поли-
тически структури, свързани с тази тема, и техните еквиваленти в 
държавите на участниците в групата. Целта е това да подпомогне ре-
лативиране на представянето им, за да се избегне твърде теоретично 
или абстрактно звучене за участниците.

• Бъдете внимателни с термините, да бъдат представени и обяснени на 
прост език и на ежедневно ниво.

• За да имате добра стратегия по отношение на посочените горе 
препоръки, вероятно ще е добре да проведете една по-обстойна 
предварителна среща на обучителния екип.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

20 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне

Преподаване на 
съдържанието

30 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Разговор с 
аудиторията

Пауър пойнт 
презентация

Проверка
и затвърждаване 
на наученото

15 минути Работни листа 
с 10 въпроса, 
копие за всеки 
участник

Игра Викторина 
„Държавно 
устройство
и форма на 
управление”

Закриване 25 минути Не са
необходими

Обратна
връзка

Дебрифинг

Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на масите и столчетата в стил „рибена 
кост” за четири групи. Подготовка, превод, разпечатване на принтер и ко-
пиране на работни листа с 10 въпроса от съдържанието. Например:

1. Какво е „разделение на властите”?
2. Кой е министър-председател на Република България?
3. Кой е химнът на Република България?
4. Каква е функцията на Народното събрание?
5. Какво е знамето на България?
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6. Какво е Конституция?
7. Каква е ролята на президента?
8. Кой има право да гласува на избори в България?
9. ….
10. .….

Подгответе грамота за Най-добър отбор във викторина „Държавно устрой-
ство и форма на управление”, с място за имената на 4 участника. Да се 
предвиди, че може да има 4 победители (4 грамоти).

Въведение в темата (20 минути)

Обучителят поздравява с добре дошли участниците и описва как ще про-
тече сесията. Какво е държавното устройство и формата на управление 
във вашата държава? Свободна дискусия, като стремежът е всеки да каже 
нещо поне веднъж, „да се чуе гласът му”.

Преподаване на съдържанието (30 минути)

Да се има предвид, че стандартната лекция може бързо да стане скуч-
на и абстрактна за участниците. Опитайте да представите темата като се 
опирате на опита на участниците, често те имат богат политически опит 
от техните родни страни. Обучителят научава за този опит в предходната 
дискусия и от обсъждането в екипа, за да направи връзка със ситуация-
та в тяхната държава – презентацията се ползва само като опорна точка 
за разговор с аудиторията. Например, след като се представи ролята на 
Народното събрание, обучителят може да попита: „Имате ли подобна 
институция във Вашата държава”, или „Каква роля във Вашата държава 
съответства на ролята на президента?”. Тъй като участниците може да се 
затруднят, добре е обучителят предварително да знае от преводача някои 
от отговорите и да ги дава, за да подпомогне разбирането като обяснява 
приликите и разликите.

Проверка и затвърждаване на наученото (15 минути)

Провежда се викторина като обучителят чете въпросите и участниците 
отговарят като отбор по маси. Отборът, който събере най-много верни 
отговори, получава грамота. Ако всички са познали всички отговори, всеки 
отбор получава грамота.
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Закриване (25 минути)

Обсъждат се следните въпроси: Какво научих днес?; Какви мисли се 
породиха от наученото?; Как се чувствам от наученото? (например „обър-
кана”, „изненадана”, „доволна”, “заинтригувана”); Как мога да ползвам 
наученото?

модификация на сесията: При липса на време, тази и следващата сесия 
могат да се слеят в една, като функциите на всички институции се уп-
ражняват в голямата група. На по-голямо табло се изписват институциите. 
Всеки участник тегли листче с някаква функция и трябва да я разположи 
на полето на съответстващата институция.

сесия 1�. политически контекст в страната

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

20 минути Не са
необходими

Дискусия Какво знам за
демокрацията
като форма на 
управление?;
За какво мисля 
като чуя думата 
„демокрация”?

Преподаване 
на съдържа-
нието

30 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Разговор
с аудиторията

Пауър пойнт
презентация

Активно
осмисляне

15 минути 10 понятия 
на листчета и 
10 определения, 
извлечени от 
презентацията

Игра по
двойки

Свържете
понятията
от листчетата
с определенията

Закриване 25 минути Не са
необходими

Споделяне Дебрифинг
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на масите и столчетата в кръг. Подго-
товка, превод и разпечатване на листчета с 10 понятия и 10 описания, 
които трябва да се свържат, извлечени от съдържателния материал в Част 1 
(например да се свърже понятието „либерализъм” с дефиницията, която 
сме задали, понятието „политическа партия” с обяснението на това какво 
е политическа партия и т.н. – по Ваш избор и преценка на нивото на 
групата).

Въведение в темата (20 минути)

Обучителят поздравява с добре дошли участниците и описва сесията. Раз-
говор „Какво знам за демокрацията като форма на управление? За какво 
мисля като чуя думата „демокрация”? Свободна дискусия, като стремежът 
е всеки да каже нещо поне веднъж, „да се чуе гласът му”.

Преподаване на съдържанието (30 минути)

Да се има предвид, че стандартната лекция може бързо да стане скуч-
на и абстрактна за участниците. Опитайте да представите темата като се 
опирате на опита на участниците, често те имат богат политически опит 
от техните родни страни. Презентацията да се ползва само като опорна 
точка за разговор с аудиторията. Не е нужно тя да следва реда на изло-
жението в Глава „Информационен блок“. Ако участниците знаят, че демо-
крация означава „гласуване за правителство” се пита какво имат предвид 
под „гласуване” според тях и след това давате Вашата дефиниция; ако пък 
знаят какво е „либерализъм”, това се използва, за да се обяснят по-малко 
популярни идеологии като се описват различията и приликите; ако знаят 
какво е „многопартийност” се започва с обяснение на основните партии 
в България. При всяко представяне на понятие задължително се проверя-
ва дали участниците са разбрали – например „Можете ли да ми дадете 
пример?”.

Бихте могли да разчупите сесията като покажете снимки на водещи поли-
тически фигури в страната и след това те станат част от упражнението с 
понятия, като в този случай участниците бъдат поканени да свържат лицето 
с актуалната му функция в държавния живот.

Активно осмисляне по двойки (15 минути)

Свържете понятията с описанията като работите по двойки.
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Закриване (25 минути)

Обсъждат се следните въпроси: Какво научих днес?; Какви мисли се 
породиха от наученото?; Как се чувствам от наученото? (например „обър-
кана”, „изненадана”, „доволна”, „заинтригувана”); Как мога да ползвам 
наученото?.

сесия 17. основни граждански права и задължения

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

20 минути Не са
необходими

Дискусия Какви са най-важ-
ните ми права?; 
Случвало ли се е 
да нарушат правата 
ми?; Знам ли как 
да търся защита
на правата ми?

Осмисляне
на темата

30 минути Работни листа
с казуси

Обсъждане 
на случаи

Случай 1.
Бежанец иска
да се върне
в страната си.

Случай 2.
Бежанка иска
да учи изкуства.

Случай 3.
Възрастна жена има 
болки в краката.

Преподаване 
на съдържа-
нието

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Разговор Пауър пойнт 
презентацията
се ползва само 
като опорни точки

Закриване 20 минути Не са
необходими

Дискусия Дебрифинг
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на столчетата в кръг. Разпечатване на 
работни листа с казуси за обсъждане със следното съдържание:

случай 1. търсещ международна закрила иска да се върне в страната си.

Фарид е от Сирия. Той е пристигнал в България със съпругата си и четирите 
им деца преди три месеца. Не може да си намери работа, животът в регистра-
ционно-приемателния център е труден и хигиената не е на ниво. Чувства се 
постоянно потиснат и е много притеснен за семейството си. Фарид решава 
да се върне в Сирия, защото знае, че там ще може да си намери работа и да 
праща пари на семейството си. Той обаче не знае какво да направи, за да осъ-
ществи това свое намерение.

Въпроси за обсъждане: Как се чувства Фарид? Какво трябва да знае? Как-
во бихте го посъветвали да направи?

Насоки за обучителите: В случай, че става въпос за връщане в много 
опасен район на Сирия участниците трябва да се насърчат да обмислят 
как да го подкрепят емоционално, да оценят, че вероятно става въпрос за 
проблем с културната адаптация и за културен шок. В хипотезата, в която 
е по-малко проблемно да се върне в държавата на произход (по-безопасен 
район), участниците да се насърчат да сверят процедурите в страницата на 
ДАБ, Международна организация по миграция или Asylum.bg с оглед на 
подпомагане на доброволното завръщане.

случай 2. търсеща международна закрила иска тя и децата є да учат.

Фатима е от Иран, на 29 години. Дошла е в България преди година и половина 
със съпруга и двете си деца. Получила е статут на хуманитарна закрила и вече 
работи като фотограф към голяма международна организация. Фатима иска 
да учи фотография и дизайн. Децата на Фатима и съпругът є Али са на 3 и 
на 7 години. Семейството не е пребивавало в регистрационно-приемателен 
център на ДАБ, защото от пристигането си са настанени на външен адрес 
и живеят в ж.к. Младост. Те биха искали да запишат голямото си дете на 
училище, но не знаят каква е процедурата.

Въпроси за обсъждане: Какво бихте посъветвали Фатима? Бихте ли я поощ-
рили да запише голямото си дете да учи? Защо – да и защо – не? То ще има 
ли право на безплатно образование или ще трябва да плаща високи такси? 
Безплатно ли е записването в училище или за това трябва да заплатят такса?
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Идентичен въпроси могат да се обсъдят относно възможността за запис-
ване на малкото им дете на детска градина.

Насоки за обучителите: Целта е участниците да изследват собствените си 
нагласи, да помислят за практическата и емоционалната страна, да се уп-
ражнят в подкрепа на жени. Отговори на конкретните въпроси могат да се 
намерят на страницата на ДАБ за правото на образование, линк с обща 
информация за получилите закрила, който води до рубриката образование. 
Има информация на арабски език, на фарси и на френски език.

случай 3. Възрастна жена с болки в краката.

Сюлейма е от Афганистан, на 65 години. Дошла е в България преди две години с 
надеждата да стигне до Германия, където са синовете и съпругът є. Получила 
е статут на хуманитарна закрила, но не иска да остане в България. Много є е 
трудно финансово, тъй като не може да работи поради болни крака. Краката 
много я болят и трябва да отиде на лекар, но не знае как.

Въпроси за обсъждане: Какво бихте посъветвали Сюлейма? Има ли право 
на безплатно лечение или трябва да плаща високи такси? Какво трябва да 
направи тя, за да получи лекарска помощ.

Насоки за обучителите: Информация за правото на здравеопазване може 
да се намери отново на страницата на ДАБ, линк с обща информация за 
получилите закрила, който води до рубрика „Здравни грижи” и на страни-
цата на Asylum.bg.

препоръчително е темата да се разгледа с помощта на гост-лектор от 
организация с опит в предоставянето на правни съвети и защита на 
лица, търсещи убежище и бежанци.

Въведение в темата (20 минути)

Обучителят поздравява участниците с добре дошли, представя организаци-
ята домакин с няколко думи и описва как ще протече сесията. Разговор: 
Какви са най-важните ми права?; Случвало ли се е да нарушат правата 
ми?; Знам ли как да търся защита на правата ми?. Свободна дискусия, 
като стремежът е всеки да каже нещо поне веднъж, „да се чуе гласът му”. 
Възможно е хората да използват тази сесия, за да споделят своите пробле-
ми, което обучаващият трябва да съумее да овладее и да не позволяват 
сесията да се превърне в споделяне на лични проблеми и дискусия за 
тяхното решаване. Един възможен подход е на хората, споделили конкрет-
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ни лични проблеми, да се даде информация към кои институции да се 
обърнат. Целта е основните права да се преведат чрез общи, а не частни 
казуси от живота.

Осмисляне на темата (30 минути)

Участниците обсъждат казусите в три групи, 15 минути. Всяка група пред-
ставя работата си за 5 минути в голяма група.

Преподаване на съдържанието (20 минути)

Да се има предвид, че стандартната лекция може бързо да стане скучна 
и абстрактна за участниците. Опитайте да представите темата като се опи-
рате на опита на участниците и релативирате информацията. Обучителят 
може да използва времето, докато участниците работят по двойки, да об-
съди мисли и идеи с ко-фасилитатора, основани на впечатленията от тази 
дискусия. Презентацията следва да се ползва само като опорна точка за 
разговор с аудиторията.

Закриване (20 минути)

Дебрифинг: Какво ме впечатли днес?; Какво е ново за мен?; Какво ми е 
полезно?; С какво настроение си тръгвам?.

по избор можете да организирате допълнителна сесия, съвместно с 
нпо. ето една идея за дневен ред на една такава сесия:

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

20 минути Не са
необходими

Дискусия Какви са най-важ-
ните ми права? 
Случвало ли се е 
да нарушат правата 
ми? Знам ли как
да търся защита
на правата ми?

Осмисляне
на темата

30 минути Не са
необходими

Разговор Запознаване със 
служители от НПО 
и работата им 
„Какви са граждан-
ските ми права?”



Глава II. Методи и техники на обучение 2�3

3.3. равенство между половете

сесия 18. аспекти на равенството в семейна среда

послание: „Равенство на правата. Право на личен избор”

цел:
• Да се подчертае, че жените в България имат права, равни на тези на 

мъжете и могат да ги упражняват свободно.
• При работа в група, съставена от мъже, да се подпомогнат да раз-

берат и приемат динамиката на междуполовите отношения в българ-
ското общество.

• По възможност да се въвежда постепенно идеята за семейно пла-
ниране (планиране на раждането на деца, темата за репродуктивно 
здраве).

препоръки:
• Обучителите трябва да бъдат реалисти и да отчитат, че темата за 

равенство на половете не може да бъде разбрана, възприета и прак-
тикувана в кратко време и че поставянето є в обучителна сесия 
може да сложи началото на процес, който да отнеме поколение. В 
работата си по тази тема се водете от идеята, че най-важно е да се 
получат добри разговори.

• Темата трябва да се преподава в диалог с участниците, уважение 
към културата им и с разбиране, че е трудно човек да се раздели с 
установени модели на живеене и поведение.

• Обучителите трябва да бъдат откровени като представят проблемите 
в постигането на равенство на половете в България и в Европа.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Преподаване 
на съдържа-
нието

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Разговор Пауър пойнт 
презентацията
се ползва само 
като опорни точки

Закриване 20 минути Не са
необходими

Дискусия Дебрифинг
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модификация на сесията: При недостиг на време темата може да се раз-
гърне в две сесии. Друг възможен дизайн на сесиите би могъл да включва: 
представяне сбито на материалът от трите сесии в една начална сесия и 
гледане и обсъждане на филм (по избор) във втора сесия:

• Suffragette: http://filmisub.com/filmi/6950-suffragette-sufrazhetka-2015.html
• He Named Me Malаlа: https://ihavenotv.com/he-named-me-malala?fbclid=

IwAR1ZE7N5mdGHsBSxUlr5LuCWB7p4J4CjuFfKOkDlRi-_rAfOxhgbAzAjFEY

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

20 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне какви 
са отношенията 
между половете 
в културата на 
участниците

Въвеждане
на темата 
чрез данни за 
историята на 
движението
и ситуацията 
в световен 
мащаб

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Разговор Лекция
с обсъждане

Обсъждане 
на семейното 
планиране и 
разпределени-
ето на ролите 
в семейството

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Разговор, 
в който 
пауър пойнт 
презентацията 
се използва 
за „подаване” 
на различните 
теми

Какво се прави 
в приемащата 
култура за 
контрол на 
раждаемостта, 
за сексуално и 
репродуктивно 
здраве

Трудности
и стратегии
за справяне

20 минути Не са
необходими

Дискусия Брейнсторминг

Закриване
на сесията

10 минути Кутия кибрит Дебрифинг С какви мисли
и чувства
си тръгвам?
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача, обсъждане в екипа на хипотези какви теми, труднос-
ти, предизвикателства и изненади могат да се появят при обсъждането на 
темите, като се обръща специално внимание на чувствителни теми, които 
биха могли да засегнат участниците или да ги карат да се чувстват неудоб-
но. Столчетата се подреждат в кръг.

Въведение в темата (20 минути)

Споделяне какви са отношенията между половете в тяхната култура – кой 
какво прави в семейството, като излиза навън, като се грижи и възпита-
ва децата, какви са отношенията между мъжете и жените в семейството 
(братя и сестри, бащи и дъщери)?. Обучителят разказва как се случва в 
неговото семейство и в семействата на неговите приятели. Участниците се 
питат дали виждат разлики с техните семейства и какво мислят за тези 
разлики. Откриването на сесията поставя риск да поеме 80% от времето 
в това споделяне – затова бъдете внимателни и плавно преминете към 
другите компоненти на сесията, отново през споделяне и разговор.

Въвеждане на темата за равенството между половете (20 минути)

История на движението, каква е ситуацията в световен мащаб.

Обсъждане на семейното планиране и ролите в семейството (20 минути)

Обучителят описва какво се прави в приемащата култура за контрол на раж-
даемостта, за сексуално и репродуктивно здраве и защо. Обсъждане: „Как 
ви звучат тези мерки?”, „Вие бихте ли се възползвали?”, „Има ли пречки пред 
това да се грижите за репродуктивното си здраве (ако групата е от жени)?”.

Обучителят започва разговор какво е положението на жените в тяхната 
култура и разказва какви са данните за ситуацията на жените в семейство-
то в България, с какви трудности се сблъскват жените и как се променят 
ролите. Участниците се питат какво мислят за тези промени, големи ли са 
различията с техните родни страни и пр.

Трудности и стратегии за справяне (20 минути)

Брейнсторминг: Дали бих искала да променя нещо в живота си като 
жена? Какви трудности бих срещнала? Има ли начини за справяне с тези 
трудности?
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Закриване на сесията (10 минути)

Дебрифинг: С какви мисли и чувства си тръгвам? Всеки участник говори 
докато в ръката му/и гори клечка кибрит.

сесия 19. равноправие на жените и мъжете 
в професионалната сфера

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение
в темата

20 минути Не са
необходими

Дискусия Искам ли да
работя? Искам ли 
да се реализирам 
професионално?

Преподаване 
на съдържа-
нието

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация

Осмисляне 
на съдържа-
нието

30 минути Не са
необходими

Разговор Предимства и не-
достатъци на ситу-
ацията в България 
и родните страни 
на участниците по 
отношение равен-
ството на половете 
в професионалната 
сфера

Закриване
на сесията

20 минути Не са
необходими

Споделяне Дебрифинг

Подготовка (45 минути)

Среща с преводача, обсъждане в обучителния екип на хипотези какви 
теми, трудности, предизвикателства и изненади могат да се появят при 
обсъждането на темата за равноправието на жените и мъжете в профе-
сионалната сфера, като се обърне внимание на потенциални чувствителни 
аспекти на темата, които биха могли да засегнат или обидят участниците. 
Столчетата се подреждат в кръг.
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Преподаване на съдържанието (20 минути)

Презентация с възможности за прекъсване за въпроси.

Осмисляне на съдържанието (30 минути):

Свободен разговор около следните въпроси:

1. Какви добри страни виждате в начина, по който стоят тези отношения 
във Вашата страна и в България?

2. Какви лоши страни виждате в начина, по който стоят тези отношения 
във Вашата страна и в България?

3. Какво бихте искали да имате от добрите страни на ситуацията с равен-
ството на половете в професионалната сфера в България? Смятате ли, 
че има нещо, което би ви попречило и какво е то?

Закриване на сесията (20 минути)

Дебрифинг (Какво научих днес?, С какви мисли и чувства си тръгвам?, Как 
ще използвам наученото?)

сесия 20. равноправие на жените и мъжете в публичната сфера

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Въведение 
в темата за 
ситуацията 
в световен 
мащаб
и в България

20 минути Пауър пойнт
презентация

Дискусия Лекция –
разговор

Осмисляне
ролята на 
жените в 
публичната 
сфера в 
България
и Европа

30 минути Български и западни 
списания с богато 
фотографско изобра-
жение от културния 
и политически живот
Синя „дъвка”
(блу таг) за лепене 
на стената

Работа
по тройки

Колаж: 
Равноправието 
на жените 
и мъжете в 
обществената 
сфера
в Европа
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача, обсъждане в обучителния екип на хипотези какви 
теми, трудности, предизвикателства и изненади могат да се появят при 
обсъждането на темата за равноправието на жените и мъжете в публичната 
сфера, като се обърне внимание на потенциални чувствителни аспекти на 
темата, които биха могли да засегнат или обидят участниците. Столчетата 
се подреждат в кръг. Работните материали се поставят в средата на кръ-
га. Подготвя се пауър пойнт презентацията, така че отделните слайдове 
да се представят, паралелно на представянето на темата в групата – т.е. 
презентацията се използва за илюстрация на темите, които ще се появят 
по време на упражненията.

Въведение в темата (20 минути)

Лекция за ситуацията на равенството между половете в публичната сфера, 
с прекъсване за дискусия – споделяне как се държат мъжете и жените в 
публичното пространство в родните страни на участниците. Какво се очаква 
от жените? Участват ли жените в политическия живот и в живота на общ-
ността?.

Осмисляне ролята на жените в България и в Европа (30 минути)

Участничките работят в тройки и изработват колаж от списания.

Взаимно учене (30 минути)

Всяка тройка представя колажа на групата.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Ножички
Лепило
Празни листа А1
Флумастери 24 цвята

Взаимно 
учене

30 минути Колажите, израбо-
тени в предишната 
част от сесията

Представяне 
в голяма 
група

Нашия колаж

Закриване
на сесията

10 минути Не са необходими Дебрифинг С една дума: 
с какви мисли 
и чувства
си тръгвам?
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Закриване на сесията (10 минути)

Всяка участничка казва с по една дума с какви мисли и чувства си тръгва 
(„Думата, която обобщава преживяването ми е….”).

3.4. ориентация на пазара на труда

сесия 21. базисна информация за структурата на пазара 
на труда в българия

послания за сесиите:
• „Работното място е възможност за интеграция, а не само на доходи”
• „В България и в Европа е прието и нормално жените да работят”

цели: Да се подчертае, че участниците на пазара на труда имат права и 
задължения и че търсенето, намирането, започването и успешното задър-
жане на дадена работа e плод на усилия, дисциплина и уважение към 
правилата.

препоръки:
• Бъдете реалисти – траекторията на интеграция на бежанци на пазара 

на труда е процес, който може да отнеме повече от едно поколе-
ние.

• Имайте предвид, че съгласно културния модел, съпрузите на някои 
от жените във вашата група вероятно не им позволяват да работят. 
Разговорите по тази тема в такива случаи трябва да се провеждат 
внимателно и без всякакъв натиск.

• Въвеждайте темата за работата на жените през практически аргумен-
ти, като избягвате идеология (жените трябва да са равни участници 
на пазара на труда) и се съсредоточите върху ползите от труда, отвъд 
преките, свързани с доход: подпомага социализацията и създаването 
на приятелства, носи удовлетворение, позволява да се помага повече 
на децата.

• Добре е, при възможност, тази сесия да се разгърне във времето 
в повече сесии, както и да се връщате към нея през другите теми, 
предложени в Модула.
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на столчета в кръг.

Проверка на настроението (10 минути)

Обучителят поздравява с добре дошли участниците и описва сесията. 
Всеки споделя, с една дума, която обобщава: С какви мисли, настроения, 
чувства идвам? Стремежът е всеки да каже нещо поне веднъж, „да се 
чуе гласът му”.

Загряване (20 минути)

Подредени в кръг, участниците се приканват да споделят какво умеят 
да правят добре. Последователността на споделянето се определя от 
участниците, всеки който говори, след като приключи, хвърля малка топ-
ка към друг участник. Обсъждането е широко отворено, като целта е 
участниците да говорят за уменията си и за това, което обичат да правят, 

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на
настроението

10 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне

Загряване 20 минути Топка, която
се хвърля
в кръга между 
участниците

Разговор Споделяне:
Какво обичам
и мога да правя/
върша добре?
Как и къде
го прилагам?

Преподаване 
на съдържа-
нието

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация

Придобиване 
на увереност

30 минути Не са
необходими

Работа 
в 4 малки
групи

Споделяне:
Къде, как бих 
могла да прило-
жа това, което 
умея да правя?

Закриване 10 минути Не са
необходими

Дискусия Дебрифинг
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независимо дали имат професионален опит или не (жени, които са били 
само домакини, имат богат трудов опит и вероятно ред умения, свърза-
ни с грижата за дома, планирането на домашните бюджети, грижата за 
децата).

В кръга участниците може да говорят по няколко пъти като се подава 
последователност от въпроси: От колко време и по колко часа на ден са 
работили съответната дейност?; Искат ли да разкажат за своите постиже-
ния в това, което са вършели в родната си страна?; Кой аспект от труда 
си/работата си тогава не са харесвали и защо?.

Преподаване на съдържанието (20 минути)

Лекция, отворена за въпроси. Презентацията за възможностите на па-
зара на труда би позволила участниците да се отнесат към някоя част 
от структурата на пазара на труда като област, в която биха искали да 
работят.

Придобиване на увереност (30 минути)

Разделени в 4 малки групи участниците са поканени да обсъдят как биха 
могли да превърнат уменията си и това, което обичат да правят в платена 
работа. Какво биха искали да работят в България? След 20 минути споде-
ляне в групи, всеки представител на групата разказва в голяма група как е 
минало обсъждането като акцентира върху силните страни на участниците, 
какво обичат и могат да правят.

Закриване (10 минути)

Дебрифинг (Какво ме впечатли днес? Какво е ново за мен? Какво ми е 
полезно? С какво настроение си тръгвам?)

сесия 22. професионална биография и мотивационно писмо

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на
настроението

10 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне
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Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на столчета в кръг.

Проверка на настроението (10 минути)

Обучителят поздравява участниците с добре дошли и представя съдържа-
нието и компонентите на предстоящата сесия. С какви мисли, настроения, 
чувства, въпроси идват участниците? Свободна дискусия, като стремежът е 
всеки да каже нещо поне веднъж, „да се чуе гласът му”.

Преподаване на съдържанието (40 минути)

Лекция с прекъсване за писане на секции от Професионална биография 
(CV). След приключване на работа обучителят да сподели информация за 
възможностите за насочване към преводач, доброволец, социален работ-
ник за подкрепа в написването на CV.

Развитие на умения (30 минути)

Самостоятелно, участниците работят 10 минути като мислят какво биха 
искали да работят и си записват основни точки по въпросите: Защо искам 
да работя тази работа?; Защо считам, че съм подходящ?.

Следва споделяне по двойки (10 минути).

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Преподаване 
на съдържа-
нието

40 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт 
презентация 
с прекъсване 
за писане на 
секциите

Развитие
на умения

30 минути Не са
необходими

Мисли –
по двойки – 
сподели

„Защо съм 
подходящ/а 
и искам тази 
работа?”

Закриване 10 минути Не са
необходими

Дискусия Дебрифинг
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Участниците се събират в голямата група и споделят как е минала диску-
сията по двойки (10 минути).

Закриване (10 минути)

Дебрифинг: Какво ме впечатли днес? Какво е ново за мен? Какво ми е 
полезно? С какво настроение си тръгвам?

сесия 23. интервю за работа

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на 
настроението

10 минути Не са необходими Дискусия Споделяне

Преподаване 
на съдържа-
нието

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация

Развитие
на умения

40 минути Работни листа
за ролева игра

Ролева игра 
(РИ)

Интервю
за работа

Закриване 10 минути Не са необходими Дискусия Дебрифинг

Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на столчетата в кръг. По възможност 
подготовка на аксесоари за ролевата игра (шапка, сако, шал и т.н.). Разпе-
чатване на работни листа с ролева игра:

ри 1: преводач в нпо

Кандидат за работа: Харесали сте си работа като преводач в неправи-
телствена организация и предстои да се явите на интервю. Как ще се 
облечете? Какво ще кажете? С какво самочувствие ще се явите? Дайте 
знак на обучителя, който играе работодателя, когато сте готови да започне 
ролевата игра.
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ри2: чистач в учреждение

Кандидат за работа: Харесали сте си работа като чистач в учреждение. 
Работата не Ви харесва много, но нямате предишен професионален опит. 
Поканени сте на интервю. Как ще се облечете? Какво ще кажете? С какво 
самочувствие ще се явите? Дайте знак на обучителя, който играе работо-
дателя, когато сте готови да започне ролевата игра.

Проверка на настроението (10 минути)

Обучителят поздравява участниците с добре дошли и представя съдържа-
нието и компонентите на предстоящата сесия. С какви мисли, настроения, 
чувства, въпроси идват участниците? Участниците обобщават с една дума, 
като стремежът е всеки да каже нещо поне веднъж, „да се чуе гласът му”.

Преподаване на съдържанието (20 минути)

Лекция отворена към задаването на въпроси по време на провежда-
нето є.

Развитие на умения (40 минути)

Избират се доброволци за ролите на кандидат за работа. Обучителят играе 
ролята на работодател (15 минути). Интервюираният кандидат има право 
да търси помощ от групата като дава знак за прекъсване на ролята. Во-
дещият обучител дава знак двамата участника в ролевата игра да излязат 
от ролите и да споделят: как се е чувствал кандидата за работа; какви 
са били впечатленията на работодателя от кандидата, какви са били сил-
ните страни на представянето му и върху кои би могъл да поработи още 
(10 минути). Следва обсъждане в голямата група (15 минути).

Закриване (10 минути)

Участниците споделят какво са научили, какво е било ново за тях, какво 
биха предвидили при бъдещо интервю за работа, имайки предвид ролите.

модификация на сесията: Обучителят дава инструкция за двете роли, 
а участниците си избират или теглят листче с ролята. Налице са два 
работни листа: един с ролята и един с улеснения и затруднения. Вто-
рият работен лист може да включва: имат/нямат опит с работата, имат 
приятел, който работи в сферата и може да ги посъветва, имат нужда от 
гъвкаво работно време, за да се грижат за децата, които са на училище 
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до 17 часа или защото работят на още едно място и т.н. Фасилитато-
рите, а и самите участници могат да предложат улеснения и спънки, с 
които да работят. Казусите могат да се разнообразят с други професии, 
вкл. такива, с които участниците в групата имат опит, например: ра-
ботничка в шивашки цех, дюнерджия, ИТ специалист, работник в кол 
център, учител по арабски, социален фасилитатор в НПО и пр. В този 
вариант на сесията, групата може да се раздели на две, две двойки 
да представят ролевата игра, да направят обсъждане в малката група, 
след което участниците да споделят впечатления от двете малки групи 
в голямата група.

сесия 24. основни трудови права и задължения

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Проверка на
настроението

10 минути Не са
необходими

Дискусия Споделяне

Преподаване 
на съдържа-
нието

20 минути • Мултимедиен 
проектор

• Лаптоп
• Бял екран 

или стена за 
прожекция

Лекция Пауър пойнт
презентация

Развитие
на умения

50 минути Работен лист
с инструкции

Ролеви 
игри (РИ) 
в голяма 
група

РИ 1: Трудови права 
на бежанците

РИ 2: Работник, кой-
то надценява себе 
си и пазара на труда

РИ 3: Трудова
дискриминация

Закриване 10 минути Не са
необходими

Дискусия Дебрифинг

Подготовка (45 минути)

Среща с преводача. Подреждане на столчетата в кръг. Разпечатване на 
работни листа с ролеви игри:
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ри 1: трудови права на лицата, получили международна закрила и на 
търсещите убежище

Работен лист за участник 1: Вие сте в България от 6 месеца и едва сега 
попадате на подходяща възможност за работа, тъй като имате 3 деца и 
можете да работите само на половин работен ден, докато те са на учи-
лище. Вашият работодател иска да Ви наеме като преводач от фарси на 
английски, защото планира да започне да наема повече работници от Близ-
кия изток. Регистрационната Ви карта е изтекла наскоро. Работодателят 
разбира за това по време на интервюто. Имате ли право да работите? 
Как трябва да се подходи, за да се разсеят съмненията на работодателя? 
Освен това, нямате никакви документи, удостоверяващи квалификация по 
английски език, въпреки че говорите езика свободно. Какви стъпки трябва да 
предприемете?

Работен лист за участник 2: Вие сте работодател, който планира да наеме 
доста работници, говорещи фарси. Имате нужда от преводач от фарси 
на английски. Поканили сте на интервю млада жена, която има интерес да 
работи на половин работен ден. По време на интервюто разбирате, че 
картата на жената е изтекла и изразявате съмнение, че тя има право да 
работи. Освен това се оказва, че жената няма никакви документи за ква-
лификации.

ри 2: работник, с нереалистични очаквания, относно възможностите 
за реализация на пазара на труда

Работен лист за участник 1: Вие сте компютърен специалист, който е 
в България от 4 месеца. Знаете, че компютърните специалисти тук са 
много добре платени и сте твърдо решен да започнете работа само по 
специалността си. Попаднали сте на обява за работа, която отговаря на 
Вашите изисквания и са Ви поканили на интервю. По време на интервюто 
се оказва, че възнаграждението е далеч по-малко от обявеното поради раз-
ликата между брутно и нетно възнаграждение. Вие мислите, че просто Ви 
предлагат по-малка заплата, защото сте чужденец, който търси междуна-
родна закрила. Въобще като цяло започвате да мислите, че не можете да 
си намерите добра работа, защото сте бежанец. Срещате Ваш приятел, 
който е от 2 години в България. Казвате му, че тъкмо се връщате от ин-
тервю за работа.

Работен лист за участник 2: Вие сте в България от 2 години и познавате 
приблизително пазара на труда, тъй като вече сте работил на няколко места. 
Срещате свой приятел, който е потиснат след интервю за работа. Какво ще 
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го посъветвате? Трябва да сте подготвен/а да му обясните разликата между 
брутно и нетно възнаграждение, както и да го посъветвате „да се закачи” 
на дадено работно място и от там, по-вероятно да расте в кариерата и 
заплащането.

ри 3: трудова дискриминация

Работен лист за участник 1: Наскоро сте започнали работа във фирма за 
производство на опаковки за храни. Считате, че се справяте добре с рабо-
тата, която не е трудна и е по-скоро механична. Изпълнението на вашите 
задачи зависи от подаването на материали от други хора. Вашите колеги, 
обаче, не Ви подават такива материали. Пропускат Ви и ги подават на ко-
леги българи, които вършат същата работа. По този начин Вие не можете 
да изпълните нормата си и се опасявате, че няма да получите бонус и дори 
ще Ви уволнят. Като цяло колегите ви Ви избягват, усещате, че говорят зад 
гърба Ви и Ви обсъждат. Днес за пореден път не сте успял/а да покриете 
нормата си. Срещате свой приятел на вечеря, който Ви пита как сте.

Работен лист за участник 2: Ваш/а приятел/ка се справя много добре с жи-
вота в България. Бързо си е намерил/а работа във фирма, която произвежда 
опаковки. Напоследък, обаче, изглежда угрижен/а и омърлушен/а. Срещате се 
на вечеря и питате как е.

Като алтернатива на ролевите игри, може да се подготви списък с понятия 
и съответстващите им определения, които участниците да свържат в съот-
ветната част на сесията. Понятията могат да бъдат: трудов договор, граж-
дански договор, документи, необходими за постъпване на работа, трудови 
права, трудови задължения, подаване на жалби и т.н.

Проверка на настроението (10 минути)

Обучителят поздравява с добре дошли участниците и представя компонен-
тите на предстоящата сесия. С една дума – с какви мисли, настроения, 
чувства, въпроси идват участниците? Свободна дискусия, като стремежът е 
всеки да каже нещо поне веднъж, „да се чуе гласът му”.

Преподаване на съдържанието (20 минути)

Лекция, отворена към задаването на въпроси по време на провежда-
нето є.
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Развитие на умения (50 минути)

По примера на предходната сесия на участниците се раздават работните 
листа за трите казуса. След като ги изчетат самостоятелно се търсят добро-
волци за всяка от двете роли в трите казуса. Добре е различни участници 
да поемат роля за всеки от трита казуса (10 минути).

Следва допитване до групата кой от трите казуса биха искали да се раз-
играе. Решението се взема на принципа на най-много избори за даден 
казус (5 минути).

Избраният от групата казус се разиграва като се следват три стъпки:

1. Разиграване на сценария от двамата доброволци. Всеки участник в раз-
говора има право да се обърне за помощ към групата по всяко време 
на разиграването (10 минути).

2. Обучителят дава знак за края на ролевата игра. Следват споделяне от 
двамата как са се чувствали в съответната роля, какви мисли са има-
ли. Споделянето е последвано от споделяне от участниците в голямата 
група. Обучителят дава насоки за верните отговори, ако участниците не 
са достигнали до тях сами (15 минути).

Обучителят подканва участниците в групата да споделят мнения и въпроси 
относно другите 2 казуса (10 минути).

Алтернативно упражнение: Участниците се разделят на 2 отбора – който 
пръв нареди листчетата с понятия и определенията им, има 5 точки пред-
нина. За всяко вярно сложено листче се дава по 1 точка.

Закриване (10 минути)

Дебрифинг: Какво ме впечатли днес? Какво е ново за мен? Какво ми е 
полезно? С какво настроение си тръгвам?
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сесия 25. заключителна сесия: 
церемония по завършване на курса

послание: „Изминали сме общ път и разбираме по-доб-
ре себе си и другите.”

цел: Да се подчертае че усилието положено за участие и 
присъствие в обучителната програма е лично постижение 
за всеки един от участниците.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Тържествено 
откриване на 
празненството

5 минути Не са
необходими

Изказване Директорът на 
организацията, 
предоставяща 
обучението, поз-
дравява участни-
ците със завърш-
ването на курса

Поздравления 
от гост-лекто-
ри (един или 
двама

10 минути Не са
необходими

Изказване Споделя впечатле-
ния от участието 
си в курса и поз-
дравява участни-
ците със завърш-
ването на курса

Обръщение 
от избран 
участник
в курса

5 минути Не са
необходими

Изказване Споделя впечатле-
ния от участието 
си в курса, труд-
ностите които е 
срещнал, както
и ползите

препоръки:
• Подчертавайте, че проведената обучителната програма е била въз-

можна благодарение на самите участници, на тяхното активно учас-
тие и присъствие, на споделяния от тях житейския и друг опит и на 
любопитството, което са инвестирали в нея.

• Намерете начин да споделите индивидуална обратна връзка с всеки 
участник, която да е съобразена с нейните/неговите лични качества.
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Подготовка (1 седмица)

Определя се дата и час, екипът пише покани до всички участници и 
техните семейства и иска потвърждение, че ще участват. Изработват се 
сертификати за всички посетили над 75% от сесиите и обратна връзка 
за всички участници, посещавали курса. Обратната връзка може да се 
впише в картичка и да съдържа впечатления за силните страни на участ-
ника и добрите му качества, препоръчително е да се напише на прост и 
разбираем език и в подкрепящ стил, дори ако има препоръки за по-на-
татъшно развитие на участника. Отправят се покани към гост-лекторите и 
се организира присъствието на други членове на организацията, предос-
тавяща обучението, и особено на директора на организацията. Украсява 
се зала, достатъчно голяма да побере всички поканени. Организира се 
кетъринг.

Откриване (10 минути)

Директорът на организацията, предоставяща обучението, се обръща към 
участниците, споделя сърдечна обратна връзка за историята на създаването 
на обучителната програма, целите му и пр.

Поздравления от гост-лекторите (10 минути)

Споделят впечатления от участието си в обучителната програма и поздра-
вяват участниците със завършването є.

цели
Време-
траене

помощни
материали

методи на
обучение

техники на
обучение

Инициация 30 минути Сертификат за 
всеки участник
Картичка с 
мила, човешка 
и полезна
обратна връзка 
за всеки
участник

Награждаване Връчване
на сертификати
и обратни връзки; 
осигуряване
на фотограф
за снимки

Празнуване 2 часа Кетъринг Забавление Коктейл
Музика
Танци
Разговори
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Обръщение на представител на курсистите (5 минути)

Споделя какво е научил/а, разбрал/а и какво още би имал/а нужда да 
научи за страната и порядките є. Споделя преживени трудности по време 
на курса, ползите от него, както и препоръки към обучителите.

Връчване на сертификати и картички с обратни връзки (30 минути)

Обучителите връчват сертификати и картички с обратна връзка, а всеки 
участник е подготвил 3-минутно изказване – какво е научил, какво му е 
било трудно, какво ще запомни.

Празненство (2 часа)

Коктейл, танци, музика. Препоръчва се в програмата да участват самите 
курсисти или техни близки или групи от тях – например, ако някой може 
да пее, да танцува или да свири.





приложение 1. легенда за ползВане 
на градсКи транспорт

Арабски:

Кюрдски:

Фарси:

списък на ключови думи на български език за ползване на мобилното 
приложение moov.it:

Арабски:

Кюрдски:

Фарси:

* Видовете превозни средства не са преведени, тъй като те са отбелязани 
в програмата с картинки, които могат да се демонстрират в час. Добре е 
всеки да провери дали родният му език не е включен в приложението, тъй 
като приложението разпознава много езици.

Приложение 1. Легенда за ползване на градски 
транспорт 

Арабски:  
 صٛف١ا فٟ اٌؼاَ إٌمً ٚسائً السررساَ اٌّصطٍحاخ ز١ًٌ .1 اٌٍّحك

 
Кюрдски: 

  . سٛف١ا ي طشرٝ ضٛٚٔا ٚ ٘اذٓ ئحفسأح٠ا تىاضئ١ٕأا : 1 ذأا
 
Фарси: 

 صٛف١ا زض ػِّٛی ٔمً ٚ حًّ اظ اسرفازٖ فٙطسد .1 پ١ٛسد
 
Списък на ключови думи на български език за ползване на мобилното 

приложение moov.it:  
 

   moov.it اٌّحّٛي: اٌٙاذف ذطث١ك السررساَ اٌثٍغاض٠ح اٌٍغح فٟ اٌطئ١س١ح اٌىٍّاخ لائّح

 

َٝ  ب سحضجوٝ شح٠ظ١َٓ ١ٌسرا َٝ  تىاضئ١ٕأا تٛ ش تٌٛطاضٜ ظِأ   تحضٔاِح٠
َٝ  حضس ي (Moovit )ِٛظ١د  .  ِٛتا٠ٍ

 
   ِٛتا٠ً کاضتطز  ض١ّّٗ اظ اسرفازٖ تطای تٍغاضی ظتاْ زض ک١ٍسی کٍّاخ ١ٌسد

moov.it: 
 
 
*Видовете превозни средства не са преведени, тъй като те са отбелязани в 

програмата с картинки, които могат да се демонстрират в час. Добре е всеки да 
провери дали родният му език не е включен в приложението, тъй като приложението 
разпознава много езици. 

 
  

Приложение 1. Легенда за ползване на градски 
транспорт 

Арабски:  
 صٛف١ا فٟ اٌؼاَ إٌمً ٚسائً السررساَ اٌّصطٍحاخ ز١ًٌ .1 اٌٍّحك

 
Кюрдски: 

  . سٛف١ا ي طشرٝ ضٛٚٔا ٚ ٘اذٓ ئحفسأح٠ا تىاضئ١ٕأا : 1 ذأا
 
Фарси: 

 صٛف١ا زض ػِّٛی ٔمً ٚ حًّ اظ اسرفازٖ فٙطسد .1 پ١ٛسد
 
Списък на ключови думи на български език за ползване на мобилното 

приложение moov.it:  
 

   moov.it اٌّحّٛي: اٌٙاذف ذطث١ك السررساَ اٌثٍغاض٠ح اٌٍغح فٟ اٌطئ١س١ح اٌىٍّاخ لائّح

 

َٝ  ب سحضجوٝ شح٠ظ١َٓ ١ٌسرا َٝ  تىاضئ١ٕأا تٛ ش تٌٛطاضٜ ظِأ   تحضٔاِح٠
َٝ  حضس ي (Moovit )ِٛظ١د  .  ِٛتا٠ٍ

 
   ِٛتا٠ً کاضتطز  ض١ّّٗ اظ اسرفازٖ تطای تٍغاضی ظتاْ زض ک١ٍسی کٍّاخ ١ٌسد

moov.it: 
 
 
*Видовете превозни средства не са преведени, тъй като те са отбелязани в 

програмата с картинки, които могат да се демонстрират в час. Добре е всеки да 
провери дали родният му език не е включен в приложението, тъй като приложението 
разпознава много езици. 

 
  

Приложение 1. Легенда за ползване на градски 
транспорт 

Арабски:  
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Приложение 1. Легенда за ползване на градски 
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 صٕفٍا فً انؼاو انُمم ٔسائم السرخذاو انًصطهحاخ دنٍم .1 انًهحك

 
Кюрдски: 

  . طىفًا ل طصتى ضىونا و ياتو ئةفظانةيا بكاسئًهانا : 1 خانا
 
Фарси: 

 صٕفٍا در ػًٕيی َمم ٔ حًم اس اسرفادِ فٓزسد .1 پٍٕسد
 
Списък на ключови думи на български език за ползване на мобилното 

приложение moov.it:  
 

   moov.it انًحًٕل: انٓاذف ذطثٍك السرخذاو انثهغارٌح انهغح فً انزئٍسٍح انكهًاخ لائًح

 

  بةسنامةيَى بكاسئًهانا بى ر بىلطاسى صمانَى ب طةسةكى ثةيظًَو لًظتا

 .  مىبايمَى طةس ل (Moovit )مىظًت

 
   يٕتاٌم کارتزد  ضًًٍّ اس اسرفادِ تزای تهغاری ستاٌ در کهٍذی کهًاخ نٍسد
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Превод от български език на: арабски, кюрдски, фарси

български арабски кюрдски фарси

Къде искате
да отидете?

Тръгва сега

настройка
на времето 
за тръгване

настройка
на времето 
за пристигане

последни
линии
за днес

опции

старт

край

маршрут

търсене на 
маршрути

Вашето
настоящо 
местопо-
ложение

тръгва в

пеша до

изчакайте

превоз до 

мин. 
(съкратено
на минути)

* Ползвателите трябва да могат да четат кирилица или латиница за дестинациите и 
отправните точки.

Превод от български език на: арабски, кюрдски, фарси 
 

български арабски кюрдски Фарси 
 

Къде искате да 
отидете? تط٠ٚس؟ ذٛا١٘س ِی کجا  و١ظح تض١ح زظ١َد ذح إٌٝ أ٠ٓ ذط٠س أْ ذص٘ة 

Тръгва сега ْس١غازض أال   ََ َٜ  اسد حطکد حاي زض ض٠َىحظ١د ب ٔٛوح ز
настройка 
на времето 
за тръгване  

َٝ  ضثظ ٚلد اٌّغازضج   َٝ  ب زجِ  حطکد ظِاْ ذٕظ١ُ  ض٠َىحفرٕ

настройка на 
времето за 
пристигане  

َٝ  ضثظ ٚلد اٌٛصٛي   َٝ  زجِ  ضس١سْ ظِاْ ذٕظ١ُ  طح٘شرٕ

последни 
линии 
за днес  

 اِطٚظ تطای ٘ا ذظ آذط٠ٓ ئحظطٚ طحشرا زِٚا١ّ٘ه اذط ذطٛط ٌٙصا ا١ٌَٛ

опции  ٘ا گع٠ٕٗ ٘حٌثصاضذٓ ذ١اضاخ 
старт  آغاظ زجسرص١َه تسا٠ح  
край  آذط زِٚا١٘ه ٔٙا٠ح 
маршрут  ٘اذٓ ض٠َىا طط٠ك اٌّطٚض ٚ  َٝ  ِس١ط ضٛٚٔ

търсене на 
маршрути   ٘اذٓ ض٠َىا ١ٌَطحض٠أا اٌثحس ػٓ طط٠ك اٌّطٚض ٚ 

 َٝ  ِس١ط جسرجٛی ضٛٚٔ

Вашето 
настоящо 
местополо 
жение  

َٝ  ِٛلؼه اٌحاٌٟ َٝ  ذح جٙ   شّا فؼٍی ِحً ٔٛوح ٠

тръгва в  ٚلد اٌّغازضج  َٝ َٝ  ب زجِ  زض... ػع٠ّد  ض٠َىحذٕ
пеша до  ٌٝتٗ... پ١ازٖ تٛ ضْٛ  ِش١ا إ 
изчакайте  تاش١س ِٕرظط ضاظحض٠َثْٛٚ أرظطٚا 
превоз до  ٌٝسٛی... تٗ شسْ سٛاض تٛ ظحطٛ٘اسرٓ إٌمً إ 
мин. 
(съкратено 
на минути)  

 کٍّٗ شسٖ )کٛذاٖ زق. ذٌٛحن  زل١مح
  «(زل١مٗ»

 
 
*Ползвателите трябва да могат да четат кирилица или латиница за дестинациите и 

отправните точки. 
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*Ползвателите трябва да могат да четат кирилица или латиница за дестинациите и 

отправните точки. 
  

Превод от български език на: арабски, кюрдски, фарси 
 

български арабски кюрдски Фарси 
 

Къде искате да 
отидете? تزٌٔذ؟ خٕاٍْذ يی کجا  كًظة بضًة دظًَت تة إنى أٌٍ ذزٌذ أٌ ذذْة 

Тръгва сега ٌاسد حزکد حال در سَيكةظًت ب نىكة دىََ  سٍغادر أال 
настройка 
на времето 
за тръгване  

 حزکد سياٌ ذُظٍى  سَيكةفتهَى ب دةمَى ضثط ٔلد انًغادرج  

настройка на 
времето за 
пристигане  

 رسٍذٌ سياٌ ذُظٍى  طةيصتهَى دةمَى ضثط ٔلد انٕصٕل  

последни 
линии 
за днес  

 ايزٔس تزای ْا خط آخزٌٍ ئةظشو طةشتا دومايًنك اخز خطٕط نٓذا انٍٕو

опции  ْا گشٌُّ يةلبزاستو خٍاراخ 

старт  آغاس دةطتجًَك تذاٌح  

край  آخز دومايًك َٓاٌح 

маршрут  يسٍز ضىونَى و ياتو سَيكا طزٌك انًزٔر 

търсене на 
маршрути   انثحس ػٍ طزٌك انًزٔر 

 و ياتو سَيكا لًَطةسيانا

 ضىونَى
 يسٍز جسرجٕی

Вашето 
настоящо 
местополо 
жение  

  شًا فؼهی يحم نىكة يَى تة جًَى يٕلؼه انحانً

тръгва в  در... ػشًٌد  سَيكةتهَى ب دةمَى ٔلد انًغادرج 

пеша до  تّ... پٍادِ بى ضىى  يشٍا إنى 

изчакайте  تاشٍذ يُرظز ضاظةسَيبىوى اَرظزٔا 

превоз до  سٕی... تّ شذٌ سٕار بى ظةطىياطنت انُمم إنى 
мин. 
(съкратено 
на минути)  

 کهًّ شذِ )کٕذاِ دق. خىلةك  دلٍمح
  «(دلٍمّ»
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списък на ключови думи на английски език за уебстраницата moov.it:

Превод от английски език на: арабски, кюрдски, фарси

английски български арабски кюрдски фарси

start начало

end край

leave
now

тръгва в 
момента

set your 
departure 
time

нагласете 
времето
за тръгване

suggested 
roads

предлагани 
маршрути

set desired 
arrival 
time

нагласете 
желаното 
време за 
пристигане

last 
departures 
for today

последни 
тръгвания 
за деня

your 
current 
location

Вашата 
локация
в момента

start from тръгва от

walk to 
wait for

ходете, за 
да чакате

ride to возете
се до

leaves тръгва

lines линии

alerts известия

min
(съкра-
тено на 
minutes)

мин. 
(съкратено 
на минути)

* Ползвателите трябва да могат да четат кирилица или латиница за дестинациите и 
отправните точки.

Списък на ключови думи на английски език за уебстраницата moov.it:  
 
Превод от английски език на: Арабски, кюрдски, фарси 

 
английски български арабски кюрдски Фарси 

 
start  начало آغاظ زجسرص١َه تسا٠ح 
end  край آذط زِٚا١٘ه  ٔٙا٠ح 
leave now  тръгва в 

момента ب   االْ ٠غازض  َٜ ٔٛوح ز
 ض٠َىحظ١د

 ِی حطکد آالْ ١ّ٘ٓ
 کٕس

set your 
departure time  

нагласете 
времето за 
тръгване 

اضثطٛا ٚلد 
  اٌّغازضج

 َٝ َٝ  ب زجِ  ض٠َىحفرٕ
 تىح ١ٔشاْ زجسد

 ذٕظ١ُ ضا حطکد ظِاْ
 ک١ٕس

suggested roads  предлагани 
маршрути پ١شٕٙازی ِس١ط٘ای ض٠َىا ش١َش١ٕاضوطٜ اٌططق اٌّمرطحح 

set desired 
arrival time  

нагласете 
желаното време 
за пристигане 

اضثطٛا اٌٛلد 
  اٌّطٍٛب ٌٍٛصٛي

َٝ  ش١َرظٝ تٛ  زجِ
َٝ  زجسد  طح٘شرٕ

 ١ٔشاْ تىح

 ذٛا١٘س ِی کٗ ظِأی
 ک١ٕس ذٕظ١ُ ضا تطس١س

last departures 
for today  

последни 
тръгвания за 
деня 

زِٚا١٘ه طحشرا  اذط ِغازضج ٌٙصا ا١ٌَٛ
 ئحظطٚ

 تطای ػع٠ّد آذط٠ٓ
 اِطٚظ

your current 
location  

Вашата 
локация в 
момента 

َٝ  ِٛلؼه اٌحاٌٟ َٝ  ذح جٙ  شّا فؼٍی ِحً ٔٛوح ٠

start from  тръгва от ِٓ اظ... ػع٠ّد ب ض٠َىحفرٓ ش ٠غازض 
walk to wait for  ходете, за да 

чакате ٘حضج زاوٛ  اِشٟ ٌىٟ ذٕرظط
 ضاظحض٠َثٝ

 ِٕرظط ٚ آٔجا تط٠ٚس
 تّا١ٔس

ride to возете се до ٌٝش٠ٛس .....سٛاض ذا ظحطٛ٘اسرٓ تٛ  ذٕمً إ 

leaves  тръгва اسد ػاظَ ب ض٠َىحفرٓ ٠غازض 

lines  линии ٘ا ذظ ١ٍَ١َ٘ٓ ذطٛط  
alerts  известия ٘ا پ١اَ ئاطح٘ساضٜ وطْ اشؼاضاخ 

min (съкратено 
на minutes) 

мин. 
(съкратено на 
минути) 

 کٍّٗ شسٖ )کٛذاٖ زق. ذٌٛحن زل١مح
 «(زل١مٗ»

 
*Ползвателите трябва да могат да четат кирилица или латиница за дестинациите и 
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 بكة نًصاى دةطت
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тръгвания за 
деня 
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чакате يُرظز ٔ آَجا تزٌٔذ يةسة داكى ضاظةسَيبى ايشً نكً ذُرظز 

 تًاٍَذ

ride to возете се до شٌٕذ .....سٕار ذا ظةطىياطنت بى  ذُمم إنى 

leaves  тръгва اسد ػاسو ب سَيكةفنت ٌغادر 

lines  линии ْا خط يًَمًَو خطٕط  

alerts  известия ْا پٍاو ئاطةيذاسى كشى اشؼاراخ 

min (съкратено 
на minutes) 

мин. 
(съкратено на 
минути) 

 کهًّ شذِ )کٕذاِ دق. خىلةك دلٍمح
 «(دلٍمّ»

 

Списък на ключови думи на английски език за уебстраницата moov.it:  
 
Превод от английски език на: Арабски, кюрдски, фарси 

 
английски български арабски кюрдски Фарси 

 
start  начало آغاس دةطتجًَك تذاٌح 

end  край آخز دومايًك  َٓاٌح 

leave now  тръгва в 
момента يی حزکد آالٌ ًٍٍْ نىكة دَى ب سَيكةظًت  االٌ ٌغادر 

 کُذ
set your 
departure time  

нагласете 
времето за 
тръгване 

اضثطٕا ٔلد 
  انًغادرج

 سَيكةفتهَى ب ةمَىد

 بكة نًصاى دةطت
 ذُظٍى را حزکد سياٌ
 کٍُذ

suggested roads  предлагани 
маршрути پٍشُٓادی يسٍزْای سَيكا ثًَصهًاسكشى انطزق انًمرزحح 

set desired 
arrival time  

нагласете 
желаното време 
за пристигане 

اضثطٕا انٕلد 
  انًطهٕب نهٕصٕل

دةمَى ثًَتظى بى 

طةيصتهَى دةطت 

 نًصاى بكة

 خٕاٍْذ يی کّ سياَی
 کٍُذ ذُظٍى را تزسٍذ

last departures 
for today  

последни 
тръгвания за 
деня 
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your current 
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28� Културна и гражданска ориентация...

интерактивна маршрутна карта на градския транспорт:
https://www.sofiatraffic.bg/interactivecard/

Превод от български на: арабски, кюрдски, фарси

български арабски кюрдски фарси

никоя

автобуси

трамваи

тролеи

търсене

линии

спирка

* Ползвателите трябва да могат да ползват кирилица за разчитане на спирките и за 

ползване на търсачката.

Интерактивна маршрутна карта на градския транспорт:  
 

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 
 

български арабски кюрдски фарси 
 

никоя کساَ ١٘ج ض وحغ ٔح ٚال ٚاحسج 
автобуси ٘ا اذٛتٛغ شاغ  تاصاخ 
трамваи ٞ٘ا ذطاِٛا ذطاِظاٜ  ذطاِٛا 
тролеи تطلی ٘ای اذٛتٛغ شاسا ذطٌٚح٠ٝ ذطٌٟٚ تاص 
търсене جسرجٛ ١ٌَطحض٠اْ تحس 
линии ٘ا ذظ ١ٍَ١َ٘ٓ ذطٛط 
спирка ِٛلف  َٝ َٝ  ضاٚجسر١أ  ا٠سرگاٖ جٙ

 
*Ползвателите трябва да могат да ползват кирилица за разчитане на спирките и за 

ползване на търсачката. 
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трамваи ْا ذزايٕا تشامظاى  ذزايٕاي 

тролеи تزلی ْای اذٕتٕص ثاطا تشولةيى ذزٔنً تاص 

търсене جسرجٕ لًَطةسياى تحس 

линии ْا خط يًَمًَو خطٕط 

спирка اٌسرگاِ جًَى ساوةطتًانَى يٕلف 

 
*Ползвателите трябва да могат да ползват кирилица за разчитане на спирките и за 

ползване на търсачката. 
  



приложение 2. легенда за ползВане 
на сайтоВе за наемане на жилище

арабски:

Кюрдски:

Фарси:

Превод от български на: арабски, кюрдски, фарси

български арабски кюрдски фарси

къща

квартал

апартамент
вид на 
апартамента

двустаен 
апартамент

тристаен 
апартамент

разпределение 
(на стаите)

обзавеждане

обзаведен

антре

стая

кухня

Приложение 2. Легенда за ползване на сайтове за 
наемане на жилище 

 
Арабски: 

 اٌسىٓ إل٠جاض أرطٔد ِٛالغ السررساَ اٌّصطٍحاخ ز١ًٌ .2 اٌٍّحك
 

Кюрдски: 
َٜ  ِاٌصحض١٠َٓ ئحفسأح٠ا تىاضئ١ٕأا : 2 ذأا    . سٛف١ا ي  ذا١ٔا وطٔا وط

 
Фарси: 
 

 ذأٗ اجاضٖ تطای ٘ا سا٠د اظ اسرفازٖ فٙطسد .2 پ١ٛسد
 
  
Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща ذأٗ ذأٝ  ِٕعي 
квартал ِٟحٍٗ ذاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 ٔٛع اٌشمح

 شٛلمح
 َٝ َٜ  شٛلم  جٛض

 آپاضذّاْ
 آپاضذّاْ ٔٛع

двустаен 
апартамент ٓاذالٗ زٚ آپاضذّاْ شٛلمح ب زٚٚ شٚضا شمح تغطفر١  

тристаен 
апартамент شٚضا شمح شالز غطف  َٝ  اذالٗ سٗ آپاضذّاْ شٛلمح ب س

разпределение (на 
стаите) ذٛظ٠غ اٌغطف  َٝ  ٘ا اذاق تٕسی ذمس١ُ زاتحشىطٔا شٛلم

обзавеждане ِثٍّاْ ٔاظ ِاٌٝ أشاز 
обзаведен شسٖ ِثٍّاْ ٔاظ ِا١ٌا ضائ١َرسرٝ   ِؤشس 
антре ٚضٚزی سآٌ ساٌٛٔا ٔاظ١ٓ   ِّط 
стая اذاق شٚض غطفح 
кухня آشپعذأٗ ١ٌَٕأطحٖ ِطثد 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща ذأٗ ذأٝ  ِٕعي 
квартал ِٟحٍٗ ذاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 ٔٛع اٌشمح

 شٛلمح
 َٝ َٜ  شٛلم  جٛض

 آپاضذّاْ
 آپاضذّاْ ٔٛع

двустаен 
апартамент ٓاذالٗ زٚ آپاضذّاْ شٛلمح ب زٚٚ شٚضا شمح تغطفر١  

тристаен 
апартамент شٚضا شمح شالز غطف  َٝ  اذالٗ سٗ آپاضذّاْ شٛلمح ب س

разпределение (на 
стаите) ذٛظ٠غ اٌغطف  َٝ  ٘ا اذاق تٕسی ذمس١ُ زاتحشىطٔا شٛلم

обзавеждане ِثٍّاْ ٔاظ ِاٌٝ أشاز 
обзаведен شسٖ ِثٍّاْ ٔاظ ِا١ٌا ضائ١َرسرٝ   ِؤشس 
антре ٚضٚزی سآٌ ساٌٛٔا ٔاظ١ٓ   ِّط 
стая اذاق شٚض غطفح 
кухня آشپعذأٗ ١ٌَٕأطحٖ ِطثد 

  

Приложение 2. Легенда за ползване на сайтове за 
наемане на жилище 

 
Арабски: 

 اٌسىٓ إل٠جاض أرطٔد ِٛالغ السررساَ اٌّصطٍحاخ ز١ًٌ .2 اٌٍّحك
 

Кюрдски: 
َٜ  ِاٌصحض١٠َٓ ئحفسأح٠ا تىاضئ١ٕأا : 2 ذأا    . سٛف١ا ي  ذا١ٔا وطٔا وط

 
Фарси: 
 

 ذأٗ اجاضٖ تطای ٘ا سا٠د اظ اسرفازٖ فٙطسد .2 پ١ٛسد
 
  

Приложение 2. Легенда за ползване на сайтове за 
наемане на жилище 

 
Арабски: 

 انسكٍ إلٌجار اَرزَد يٕالغ السرخذاو انًصطهحاخ دنٍم .2 انًهحك
 

Кюрдски: 
  . طىفًا ل  خانًا كشنا كشَى مالجةسيًَو ئةفظانةيا بكاسئًهانا : 2 خانا 

 
Фарси: 
 

 خاَّ اجارِ تزای ْا ساٌد اس اسرفادِ فٓزسد .2 پٍٕسد
 
  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 

  

Превод от български на: Арабски, кюрдски, фарси 

български арабски кюрдски фарси 
 
 

къща خاَّ خانى  يُشل 
квартал ًيحهّ تاخ ح  

Апартамент вид на 
апартамента 

  شمح
 َٕع انشمح

ˇشىققة
 جىسَى شىققَى

 آپارذًاٌ
 آپارذًاٌ َٕع

двустаен 
апартамент ٍٍاذالّ دٔ آپارذًاٌ شىققة ب دوو روسا شمح تغزفر  

тристаен 
апартамент اذالّ سّ آپارذًاٌ شىققة ب طَى روسا شمح شالز غزف 

разпределение (на 
стаите) ْا اذاق تُذی ذمسٍى دابةشكشنا شىققَى ذٕسٌغ انغزف 

обзавеждане يثهًاٌ ناظ ماىل أشاز 

обзаведен شذِ يثهًاٌ ناظ مالًا سائًَخظتى   يؤشس 

антре ٔرٔدی سانٍ طالىنا ناظني   يًز 

стая اذاق روس غزفح 

кухня آشپشخاَّ لًَهانطةه يطثخ 
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баня

тоалетна

таванско 
помещение

тераса

мазе

етаж

квадратен 
метър 

квадратура

в близост до

месечен наем

цена за
кв. метър

търси
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баня َذّاَ سحضشٛٚ حّا 

тоалетна ذاشٕاب / زسرش٠ٛی ذ١ٌَٛد ِطحاض 
таванско 
помещение  سمف ظ٠ط اذاق تاْ سمف  

тераса ْٛتاٌکٓ تٍىْٛ تٍى 
мазе ٛظ٠طظ١ِٓ سحضزاب لث 
етаж طثمٗ لاخ طاتك 
Квадратен 

метър  ِطتغ ِرط ١ِرطا زٚٚجا ِطتغ ِرط  

квадратура ِرطی أساظٖ ضٚتحض  ِساحح 
в близост до ِٓ تٗ ٔعز٠ک ١َٔع٠ىٝ   لط٠ة 
месечен наем ِٞا٘أٗ اجاضٖ وط١َ٠ا ٘ح٠ظأح ا٠جاض شٙط 
цена за 

кв. метър ١ِرطا زٚٚجا سؼط اٌّرط اٌّطتغ  َٝ  ِطتغ ِرط ٠ک ل١ّد تٙا٠

търси جسرجٛ ١ٌَطحض٠اْ اتحس 
само обяви със 
снимка ض٠ىال١َِٓ   اػالٔاخ ِصٛضج فمظ  َٝ  ترٕ

  ػکسساض ٘ای ػال١ِٗ ذٕٙا ٠َٕٚح وطٜ

само обяви 
с карта ض٠ىالَ ز طحي  اػالٔاخ ِغ ذاضطح فمظ  َٝ ترٕ

  ٔمشٗ تا ٘ا ػال١ِٗ ذٕٙا ٔحذشحٜ 

сортирай по 
(подразбиране)  ٟش٠َه جٛزا وطْ ب  اٌفطظ تشىً افرطاض 

َٝ  ئاسا٠ٝ  ش١َٛجو
  طٛض )تٗ کٓ تٕسی ذمس١ُ
 فطض( پ١ش

запази търсенето ٘حٌططذٕا ئحٔجا١َِٓ  احرفع تٕرائج اٌثحس
 َٝ  کٓ س١ف ضا جسرجٛ ١ٌَطحض٠أ

абонирай се شسْ آتٛٔٗ تحشساض تح اشرطن 
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баня خًاو طةسشىو حًاو 

тоалетна ذاشُاب / دسرشٌٕی تىلًَت يزحاض 

таванско 
помещение  سمف سٌز اذاق باى سمف  

тераса ٌٕتانکٍ بمكىى تهك 

мазе ٕسٌزسيٍٍ طةسداب لث 

етаж طثمّ قات طاتك 

Квадратен 
метър  يزتغ يرز مًرتا دووجا يزتغ يرز  

квадратура يرزی اَذاسِ سوبةس  يساحح 

в близост до ٍتّ َشدٌک نًَضيكى   لزٌة ي 

месечен наем ياْاَّ اجارِ كشَيًا يةيظانة اٌجار شٓزي 

цена за 
кв. метър يزتغ يرز ٌک لًٍد بًايَى مًرتا دووجا سؼز انًرز انًزتغ 

търси جسرجٕ لًَطةسياى اتحس 

само обяви със 
снимка اػالَاخ يصٕرج فمط  

ˇبتهَى سيكالمًَو 

 وَيهة كشى
  ػکسذار ْای ػاليٍّ ذُٓا

само обяви 
с карта اػالَاخ يغ خارطح فمط 

بتهَى سيكالم د طةل 

 نةخصةى 
  َمشّ تا ْا ػاليٍّ ذُٓا

сортирай по 
(подразбиране)  ًانفزس تشكم افرزاض 

ˇرَيك جىدا كشى ب 

 شًَىةكَى ئاطايى
  طٕر )تّ کٍ تُذی ذمسٍى
 فزض( پٍش

запази търсенето 
 احرفظ تُرائج انثحس

يةلطشتها ئةجنامًَو 

 لًَطةسيانَى
 کٍ سٍف را جسرجٕ

абонирай се شذٌ آتَّٕ بةشذاس بة اشرزن 
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приложение 3. КратКо предстаВяне 
на модула – работен лист В преВод 
на арабсКи езиК и Фарси

Списък на темите се разпечатва за всеки участник. Задачата е да отбеле-
жат с емотикон срещу всяка тема дали им е интересна или полезна (много 
искам да знам, мога да знам мога и да не знам, не искам да знам).
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норми
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на здравето

Сесия 7. Разбиране на 
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и на град София
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външен адрес

Сесия 10. Ежедневие 
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на управление

Сесия 16. Политически 
контекст в страната

Сесия 17. Основни 
граждански права
и задължения

равенство
между половете

Сесия 18. Аспекти на 
равенството в семейна 
среда

Сесия 19. Равноправие 
на жените и мъжете в 
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Сесия 20. Равноправие 
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в публичната сфера
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на пазара на труда
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  Сесия 17. Основни 
 граждански права 
 и задължения 

 األسبسيت انًذَيت وانىاجببث انحقىق :07 جهست

Равенство между 
половете الجنسين بين المساواة 

Сесия 18. Аспекти на 
равенството в 
семейна среда 

 األسزيت انبيئت في انًسبواة يظبهز :08 جهست

Сесия 19. Равноправие 
на жените и мъжете 
в професионалната сфера 

 في وانزجم انًزأة بيٍ انًسبواة :09 جهست
 انًهُي انًجبل

Сесия 20. Равноправие 
на жените и мъжете 
в публичната сфера 

 في وانزجم انًزأة بيٍ انًسبواة :21 جهست
 انعبو انًجبل

Ориентация на пазара 
на труда 

 العمل سوق في توجيهال

Сесия 21. Базисна 
информация за 
структурата на пазара 
на труда в България  

 انعًم سىق عٍ أسبسيت يعهىيبث :20 جهست
 بهغبريب في

Сесия 22. 
Професионална 
биография (CV) и 
мотивационно писмо 
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Кратко представяне на модула – работен лист в превод на фарси

обща ориентация

Сесия 2. Население
на страната

Сесия 3. Национални, 
религиозни и лични 
празници

Сесия 4. Социални 
норми

Сесии 5 и 6. Грижа
и профилактика
на здравето

Сесия 7. Разбиране на 
структурите на страната 
и на град София

Сесия 8. Транспорт

Сесия 9. Живот на 
външен адрес

Сесия 10. Ежедневие 
и свободно време: 
ежедневие

Сесия 11. Места за 
посещение

Сесиии 12-14.
Исторически 
забележителности

гражданско 
образование

Сесия 15. Държавно 
устройство и форма
на управление

Сесия 16. Политически 
контекст в страната

Сесия 17. Основни 
граждански права
и задължения

Кратко представяне на модула – работен лист превод на 
фарси 
 
Обща ориентация عمومی یابی جهت 
Сесия 2. Население 
на страната  ًکشُر جمعیت .2 جلس  

Сесия 3. Национални, 
религиозни и лични 
празници 

 َ دیىی ملی، ٌای جشه .3 جلسً
  شخصی

Сесия 4. Социални 
норми ًاجتماعی قُاعذ .4 جلس 

Сесии 5 и 6. Грижа 
и профилактика 
на здравето 

 یٌا مراقبت .6 َ 5 ٌای جلسً
 یریشگیپ َ یبٍذاشت

Сесия 7. Разбиране 
на структурите на 
страната и на град София 

 َ کشُر یساختارٌا درک .7 جلسً
 یاصُف شٍر

Сесия 8. Транспорт ًوقل َ حمل .8 جلس  
Сесия 9. Живот на 
външен адрес ًبیرَوی آدرش در زوذگی .9 جلس  

Сесия 10. Ежедневие 
и свободно време: 
ежедневие 

 اَقات َ  رَزمري یزوذگ .01 جلسً
 رَزمري یزوذگ فراغت:

Сесия 11. Места за 
посещение ًدیذوی جاٌای .00 جلس  

Сесиии 12 - 14. 
Исторически 
забележителности 

  تاریخی ٌای دیذوی .04 – 02 جلسً

Гражданско 
образование مدنی آموزش 

Сесия 15. Държавно 
устройство и форма 
на управление 

 شکل َ یدَلت ساختار .05 جلسً
 مذیریت

Сесия 16. Политически 
контекст в страната ًکشُر یاسیس َضع .06 جلس 

Сесия 17. Основни 
граждански права 
и задължения 

  اصلی مذوی َظایف َ حقُق .07 جلسً
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страната и на град София 
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Сесия 8. Транспорт ًوقل َ حمل .8 جلس  
Сесия 9. Живот на 
външен адрес ًبیرَوی آدرش در زوذگی .9 جلس  

Сесия 10. Ежедневие 
и свободно време: 
ежедневие 
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 رَزمري یزوذگ فراغت:
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посещение ًدیذوی جاٌای .00 جلس  

Сесиии 12 - 14. 
Исторически 
забележителности 

  تاریخی ٌای دیذوی .04 – 02 جلسً

Гражданско 
образование مدنی آموزش 

Сесия 15. Държавно 
устройство и форма 
на управление 
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равенство
между половете

Сесия 18. Аспекти на 
равенството в семейна 
среда

Сесия 19. Равноправие 
на жените и мъжете в 
професионалната сфера

Сесия 20. Равноправие 
на жените и мъжете
в публичната сфера

ориентация
на пазара на труда

Сесия 21. Базисна 
информация за 
структурата на пазара 
на труда в България

Сесия 22. 
Професионална 
биография (CV) и 
мотивационно писмо

Сесия 23. Интервю
за работа

Сесия 24. Наемане 
на работа и основни 
трудови права

 
  

Равенство между 
половете یتیجنس یبرابر 

Сесия 18. Аспекти на 
Равенството 
в семейна среда 

 در یبرابر یٌا جىبً .08 جلسً
 یخاوُادگ طیمح

Сесия 19. Равноправие 
на жените и мъжете 
 в професионалната сфера 

 در مرد َ زن یبرابر .09 جلسً
  یا حرفً حُزي

Сесия 20. Равноправие на 
жените и мъжете 
в публичната сфера 

 در مردان َ زوان یبرابر .21 جلسً
 یعمُم حُزي

Ориентация на пазара 
на труда کار بازار در یابی جهت 

Сесия 21. Базисна 
информация за 
структурата на пазара 
на труда в България  

 مُرد در ًیپا اطالعات .20 جلسً
 بلغارستان در کار بازار ساختار

Сесия 22. 
Професионална 
биография (CV) и 
мотивационно писмо 

 (CV) یا حرفً بیُگرافی .22 جلسً
 اوگیسي داشته وامً َ

Сесия 23. Интервю 
за работа ًکار مصاحبً .23 جلس  

Сесия 24. Наемане на 
работа и основни 
трудови права  

جلسً 24. استخذام َ حقُق اساسی 
 کار
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