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РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ, ДИАЛОГ 

И ФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ 

Диана Тюркеджиева  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

Абстракт: Въпреки съществуващото религиозно многообразие в България, 

религиозната ситуация в страната е с предимно светски характер. По-голямата част от 

българите изповядат православното християнство, което често се възприема като ключов и 

същевременно важен елемент на националната идентичност.  

След падането на тоталитарния режим, реформите в България променят отношенията 

църква-държава. Религиозното образование се въвежда в държавните училища, което насочва 

религиозния и културен пейзаж към многообразието, макар и не толкова плуралистично както 

в европейски и световен план. Религиозното образование е един от педагогическите и 

андрагогически подходи, който се откроява от останалите и едновременно с това обхваща 

богатото многообразие на идентичността в контекста на еднообразието. Настоящата статия 

анализира разликите във възприемането и изразяването на местния религиозен контекст от 

перспективата на няколко различни изследователски подхода и представя образованието като 

метод за изграждане на религиозни ценности, толерантност и взаимно разбирателство. 

Ключови думи: религия; религиозно образование; толерантност; религиозна 

идентичност; европейска идентичност; национална идентичност; плурализъм. 

Въведение 

Политическата посока за България беше определена след падането на Берлинската 

стена през 1989 г., когато се постави началото на икономическата и политическа реформа във 

всички бивши комунистически страни. В този период преориентирането на политиката към 

плуралистична демокрация и пазарна икономика получи широка подкрепа. През 1995 г. 

България започна процес на интеграция в Европейската общност под прякото ръководство на 

политическия елит. Този процес беше отложен до 1997 г., поради изискванията към страната 

за разработване на специфични преходни политики. България започна редица реформи през 

тези и следващите години, за да се подготви за членството си в Съюза, включително чрез 

укрепване на демократичните системи, установяване на върховенство на закона, признаване 

на правата на човека, ангажимент към личната свобода на изразяване и установяване на 

функционираща свободна пазарна икономика. 

Част от основните стъпки, които страната предприе след падането на комунистическия 

режим по пътя си към демокрацията и върховенството на закона бяха свързани с приемането 

на новата Конституция през 1991 г., ратифицирането на Конвенцията за защита на правата на 

човека и основните свободи през 1992 г. и приемането на Рамковата конвенция за защита на 

националните малцинства (Национален статистически институт, 2021) през 1999 г. 

България се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. в петата фаза от 

неговото разширяване. През 2018 г. страната ни за пръв път пое Председателството на Съвета 
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на ЕС, водена от девиза: „Съединението прави силата“. По време на Председателството 

приоритетите на държавата бяха насочени към регионалната стабилност, сигурността, 

интеграцията в ЕС, бъдещето и младите хора на Европа и цифровата икономика. 

По отношение на религията, интеграцията на българската идентичност в ЕС създаде 

сериозни проблеми за социалната ангажираност вярващите и доведе до съпротива срещу 

установяването на нови приобщаващи политики. Една от последиците от подобна съпротива 

е, че малцинствата в България все още не са постигнали значителен социален статус като 

субкултури, включително права за специфично изразяване на техните религии и начин на 

живот извън традиционното добросъседство1, както и че патриотичната народопсихология2 

все още е изправена пред сериозни предизвикателства след три десетилетия социална 

трансформация. Наистина вярата се е превърнала в убежище и източник на комфорт, но от нея  

се очаква основно да води до социално участие с определена цел и визия за бъдещето. 

Църковно-държавни отношения  

През 1945 г. Българската православна църква (БПЦ) се разделя окончателно от 

държавата. Религиозният живот по време на комунистическия режим започва да се регулира 

напълно от държавни органи – Комитета по въпросите на Българската православна църква и 

религиозните култове при Министерството на външните работи и Комисията по религиозните 

култове и религиите към Министерския съвет, които след 1989 г. са заменени от Дирекция по 

вероизповеданията към Министерски съвет. 

Напредъкът на комунизма слага край на дейността на всички автономни обществени 

организации. Благотворителната дейност на религиите се разглежда като рисков фактор за 

насърчаване на чужди интереси и влияние, поради което всички активи, опит и отговорности 

на вероизповеданията са предоставени на новото правителство и социална идеология. 

Падането на социалистическия режим поставя БПЦ в тежко положение. Поколения 

българи са си отишли без да я възприемат като жива и действаща институция с обществено 

предназначение. Лишено от християнска грамотност, българското общество не изпитваше 

доскоро нужда от християнска просвета 3 . Агресивният атеизъм на комунистическата 

идеология, по думите на Карамелска, превръща Църквата в „декоративна институция без 

значимо влияние върху социалното поведение на гражданите, а функциите ѝ са сведени до 

възпроизвеждане на едно лишено от екзистенциални усилия „битово“ или „фолклорно“ 

християнство.4 Това са според нея основните причини  за дестабилизиране на религиозните 

 
1 Срв. Фотев, Г. Съседството на религиозните общности в България. София, 2000 г.  
2 Срв. Петкова, Д., Съст. Религиозни идентичности в постмодерния свят. Интеркултурни и комуникационни аспекти. София, 

2020. 
3 Симеонова, Г. Относно добротворството в минало време и възможното му възкресение днес . 
https://liternet.bg/publish26/gatia-simeonova/sveta-marina.htm [посетен на 21 януари 2023 г.].  
4 Карамелска, Т. Православни ценности и социално участие. – В: Фотев, Г. Европейски ценности в днешното българско 

общество. София, 2018. https://europeanvaluesstudybg.files.wordpress.com/2018/01/172-196.pdf, с. 175 [посетен на 21 януари 

2023 г.]    

https://liternet.bg/publish26/gatia-simeonova/sveta-marina.htm
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схеми и на неадекватността на църковната институция спрямо новите форми на публичност5. 

Дългогодишното църковно разделение в България, което в крайна сметка е допустимо, 

съгласно Конституцията, забави значително реинтегрирането на духовното измерение в 

обществения живот, вследствие на което не се постигна някаква сериозна реконцептуализация 

на отношенията между държавата и народа, от една страна, и религиозните общности, от 

друга, в илюзорно търсене на експроприирани преди това права и свободи. В годините след 

1989 г. БПЦ беше силно политизирана, което допълнително предизвика разделение както сред 

вярващи, така и сред невярващи6. През 1991 г. новото българско правителство създаде Съвет 

по религиозните въпроси, който започна реформа на религиозните институции в страната. 

През 1992 г. той обяви избора на българския патриарх Максим за незаконен, тъй като е 

назначен по нелегитимен начин от комунистическата власт. Това предизвика разделение сред 

епископите, което доведе до образуване на Алтернативен синод7. Официалният Свети Синод 

на Българската православна църква обяви новия Синод за разколнически. През 1998 г. в София 

се проведе Всеправославен църковен събор с цел да прекрати каноничният прецедент и да се 

справи с духовните последици като обезценяване на имиджа на църквата, профанация на 

вярата и асоциализация. Последва реформа на религиозните институции в страната. 

През 2002 г. България прие нов Закон за вероизповеданията, който се счита за един от 

най-либералните в Европа8. Законът за вероизповеданията замени социалистическия, приет 

през 1949 г. Новият закон определя Източноправославното християнство като традиционна 

религия и отделя религиозните общности от държавата. Междувременно регистрираните 

вероизповедания по това време надхвърлят 1009, тъй като законът постановява, че всички 

религии трябва да се администрират от държавен комитет или дирекция10. Много религиозни 

групи, произхождащи от една и съща деноминация или религия, успяха да се регистрират 

съгласно новия Закон за вероизповеданията, но Алтернативният синод и старокалендарните 

зилотски енории останаха нерегистрирани11. Това се дължеше на значителното социално-

 
5 Пак там. 
6 Aleksandrov, A. Religious education in Bulgaria: Past and Present. – In: R. Aikonen, A. V. Aleksandrov (Eds.). Proceedings of 

Orthodox Christian Religious Education Association [OCREA]: Methods of teaching in religious education: Learning by heart, or  by 

experience? Sofia, 2015, pp. 86–96. 
7 Към момента на смяната на политическата власт, възвръщането и преустройството на църковните имоти е регистриран 

Алтернативен православен синод, който целеше да замени канонично легитимния социалистически (така че местната църква 

остава без признати от държавата архиереи и синод) синод, в резултат на което се създаде църковна мрежа от около 200 

алтернативни енории и манастири. Подобни процеси се случват по това време и по-късно при други изповедания, но поради 

загуба на архиви те все още не са достатъчно и независимо проучени. 
8  Донкова, Ж. Вероизповеданията в България, 2014. https://www.svet.bg/вероизповеданията-в-българия/ [посетен на 

12.12.2021]. 
9 Донкова, Ж. Вероизповеданията в Република България пред прага на Европейския съюз , 2006. https://dveri.bg/a9y4p [посетен 

на 12.06.2021] 
10 Беров, Х. Държава и вероизповедaния – нормативна уредба на религията и религиозните общности в България. София , 

2009. 
11 Пак там 
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културно въздействие на алтернативните църковни структури, които бяха широко 

разпространени към средата на първото десетилетие на ХХI век. Същевременно, след 

прилагането на Закона за вероизповеданията започва преследване на Алтернативния синод и 

в нощта на 20 срещу 21 юли 2004 г. (известна като българската кристална нощ), свещениците 

от Алтернативния синод бяха насилствено изгонени от приблизително 250 църкви и други 

имоти, за които Светият синод заяви, че са незаконно заети. Този акт доведе до съдебно дело 

пред Европейския съд по правата на човека през 2009 г., но без съществени социални 

последствия. 

БПЦ изигра активна роля и в отказа от ратифициране на Истанбулска конвенция, като 

едновременно с това призоваваше за прекратяване на парадите на местни ЛГБТ общности през 

последните години. Освен това, по време на бежанската криза БПЦ демонстрира своя 

капацитет с призив за спиране на влизането на мигранти като заплаха за българската 

национална идентичност и държавен суверенитет. Въпреки това, тези действия не само че не 

опорочиха институционалния конфесионален имидж на БПЦ, а напротив, те до голяма степен 

бяха подкрепени от обществото, което определя нейната функция като важен фактор в 

патриотична перспектива. 

Позитивният имидж на БПЦ, утвърдена като спасителка на българския народ през 

петвековната османска тирания, би могъл да обясни горните явления 12 . Въпреки 

многобройните предизвикателства Българската православна църква продължава да се ползва 

с традиционно високо обществено доверие 13 . Съществен фактор в това отношение са 

смирението и търпението, демонстрирани при нейния ангажимент към всички институции в 

обществена полза, без в същото време да отстъпва от основната си мисия, ориентацията към 

вярващите, а също така и в неприемането на несъвместими с православието източници на 

финансиране. 

Вероизповедания в България 

Традиционната религия в България е православното християнство. Съгласно 

последните данни от преброяването през 2021 г., повече от 71% от населението на страната 

ни, или 4 219 270 души, се причисляват към християнското вероизповедание. Мюсюлманската 

общност (представена предимно от българските турци) е второто по големина религиозно 

малцинство в България, като ислямът се изповядва от 638 708 души. Според данни на различни 

специалисти, сред тези, които се самоопределят като турци има значителен брой роми, 

говорещи турски език, както и българи мюсюлмани, които не използват турски език в домашни 

условия. Броят на юдеите по данни от преброяването е 1736 души. Делът на населението, което 

принадлежи към други изповедания, е 6451 души, докато 1 036 944 души не принадлежат към 

 
12 Kalkandjieva, Daniela. Religion and Forced Displacement in Bulgaria, 2020. https://fpc.org.uk/religion-and-forced-displacement-

in-bulgaria/ [посетен на 23.10.2021]. 
13 Българската православна църква е институцията с най-висок рейтинг сред населението. Виж повече на: 

https://www.diakonia.bg/българската-православна-църква-е-инс/ [посетен на 23.08.2019 г.]. 

 

http://www.diakonia.bg/българската-православна-църква-е-инс/
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нито едно вероизповедание, не могат да определят или не желаят да отговорят. За 616 681 

души липсва информация в използваните при преброяването регистри. 14  Въпросът за 

принадлежността към различните видове изповедания не фигурира в националното 

преброяване от 2021 г. 15  Отговорът на този въпрос може да бъде извлечен предимно от 

данните от преброяването, реализирано през 2011 г., съгласно което броят на хората, които се 

причисляват към различните християнски/мюсюлмански изповедания е следният: 

източноправославно население – 4 374 135 души; протестантко – 64 476 души, католическо – 

48 945 души, мюсюлманско-сунитското – 546 004 души, мюсюлманско-шиитското 27 407 

души, арменско апостолическо – 1715 души.16  

Официално регистрираните религиозни институции в България към месец юни 2022 г. 

са 210, съгласно данни на дирекцията по вероизповеданията.17 Поради липсата на национална 

статистическа информация извън официалните данни от преброяването от 2011 г., е трудно да 

обобщим точния брой членове на отделните вероизповедания в България към настоящия 

момент, въпреки че има други изследвания, на чиито данни можем да стъпим, за да си 

отговорим частично на въпроса за реалната религиозна картина в България. Така например, 

съгласно Европейското изследване на ценностите, проведено през 2017 г., на въпроса „Към 

кое религиозно вероизповедание принадлежите?“ (Q13A) разпределението на българските 

граждани, които декларират принадлежност към православието е 79,5 % (902 от анкетирани 

1560 души), католиците са 1.3 % (15 от 1560 респонденти), мюсюлманите 18.3% (207 от 1560 

анкетирани)18. Съгласно данни от проучване, проведено от изследователския център Пю на 

религиозните нагласи в Централна и Източна Европа през 2017 г., една голяма част от 

българите се самоопределят като православни християни (75%), като отговорилите заявяват, 

че да си православен е важна част от българската идентичност. Липсата на проучвания преди 

1991 г. също затруднява да се определи до каква степен е нараснала религиозната 

принадлежност на населението след този период. Данни от същото проучване показват, че 

процентът на мюсюлманите е по-висок отколкото този на християните по отношение на 

значението на религията в техния живот19.  Анализ на представително проучване на агенция 

„Алфа рисърч“ показва, че от направени 1033 ефективни интервюта 89,1% от участниците са 

се самоопределили като православни християни, а 10,9% като „не съм вярващ, или атеист“.20 
 

14 Население по вероизповедание, статистически райони и области към 7.09.2021. Данни на НСИ , 2022. https://www.nsi.bg/bg 

[посетен на 21.01.2023]. 
15 След падането на комунизма беше въведен нов начин за събиране на данни, свързани с религиозната принадлежност на 

вярващите. Този начин на проучване беше съзнателно премахнат при предишните преброявания по време на комунистическия 

режим. 
16 Виж повече на: https://www.nsi.bg/Census/StrReligion.htm [посетен на 21.01.2023].  
17 Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет. Виж повече на: http://veroizpovedania.government.bg/docs 

[посетен на 21.01.2023]. 
18 Изследване на европейските ценности. Пета вълна, 2017-2018. https://europeanvaluesstudybg.wordpress.com/ [посетен на 

21.01.2023]. 
19 Pew Research Centre. Religious landscape and Central and Eastern Europe, 2017.  
20 Мнозинство и малцинства. Нагласи към различните. Доклад – анализ от национално представително проучване, Алфа 

Рисърч, 2019-2020. https://alpharesearch.bg/ [посетен на 23.01.2023]. 

https://www.nsi.bg/Census/StrReligion.htm
http://veroizpovedania.government.bg/docs
https://europeanvaluesstudybg.wordpress.com/
https://alpharesearch.bg/
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Проучванията на изследователския център Пю и Европейското изследване на 

ценностите през 2017 г. показват, че е твърде вероятно процентното съотношение на хората, 

които принадлежат към различните вероизповедания да се е запазило към днешна дата. 

Разбира се, при такъв тип твърдения трябва да се вземе предвид и фактът, че населението на 

страната към 31 декември 2021 г. е 5 000 496 души или с 2 364 047 по-малко в сравнение с 

данните от преброяването през 2011 г.21 

Религиозното образование в България – исторически преглед и съвременно 

състояние 

През цялата комунистическа епоха въпросът за религиозното образование е третиран 

по радикален начин. Образованието през този период е „научно базирано“, атеистично и 

антирелигиозно. Падането на комунистическия режим през 1989 г. инициира процес на 

радикална трансформация във всички сфери на обществения живот. Българската православна 

църква (БПЦ) беше изправена пред предизвикателството на новата си социална роля и как да 

изпълнява мисията си в лицето на разширяващата се глобализация и политическия, социален, 

културен и религиозен плурализъм в тази нова действителност. Политическите промени 

подхраниха надеждите сред част от българите, че религиозното образование ще бъде отново 

въведено в училище. През това време концепцията за религиозно образование стана обект на 

интензивен дебат в академичните и политически кръгове. Първоначално това доведе до 

двуполюсно разделение в мненията за религиозното образование: част от тези кръгове 

радикално отхвърляха необходимостта от религиозно образование в държавните училища; а 

друга част подкрепяха изцяло утвърждаването на значимостта на религиозното учение. 

Дебатите бяха фокусирани върху това доколко религиозното съдържание може да бъде 

включено в учебния процес, независимо дали като част от учебния план или като извънкласна 

дейност, без да се нарушават основните права на хората, които не желаят да го изучават.  

Религиозното образование първоначално не беше въведено поради светския статут на 

училището. След 1996 г. ситуацията постепенно се промени. Със Заповед на министъра на 

образованието № 06-000-159/28.08.1997 г. предметът „Религия“ започна да се предлага за пръв 

път в училище като избираема дисциплина. В учебната 1997-1998 г. предметът се преподава 

предимно от дипломирани богослови в множество училища в страната22. През 2003 г. бяха 

направени промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. В чл. 4 от 

Правилника беше въведен нов параграф (aл.3), според който: „В светските училища могат да 

се изучават религии в часовете, определени за задължителноизбираема или 

свободноизбираема подготовка. В този период обучението по учебния предмет „религия“ се 

извършваше съгласно интструкция за провеждане на часовете по религия да се изучава в 

часове, организирани от задължителни и избираеми учебни предмети“.23  В инструкция за 

провеждане на обучението по учебен предмет „Религия“, издадена от министъра на 

 
21 Виж повече на: https://www.nsi.bg [посетен на 23.01.2023]. 
22 Denev, I., Groß, E., Eds. International Symposium on Religious Education in Bulgaria: Religious Education within the Context of 

the Common European Home (In Bulgarian). Sofia, 2004, pp. 20-22. 
23 Правилник за прилагане на Закона за народната просвета https://www.lex.bg/laws/ldoc/-12809727 [посетен на 12.12.2021] 

https://www.nsi.bg/
https://www.lex.bg/laws/ldoc/-12809727
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образованието и науката през 2003 г., е включено предложение за обучение по религия-

християнство и религия-ислям.24 

По-късно въпросът за религиозното образование за известно време остана на заден 

план, макар че същият понякога се повдигаше за обсъждане на различни заседания на 

парламентарни комисии25, но с незначително въздействие.  

За пръв път през 2018 г. със Заповед на министъра на образованието бяха утвърдени 

подробни учебни програми по учебните предмети религия (християнство-православие), 

религия (ислям) и религия (неконфесионално обучение), по които да се ръководят учителите 

от I-XII клас.26 Новите учебни програми са основани на принципа за свободата на съвестта, 

който предполага и правото на всеки човек да избира начина, по който да формира своя 

светоглед и да изгражда моралните устои на своята личност. Така за учениците бяха създадени 

условия да се запознаят със своята собствена религия и да придобият знания за историята и 

естеството на световните религии. Учебният предмет „Религия“ и в трите му форми на 

преподаване цели изграждане на ценности и добродетели, както и да окаже възпитателно 

въздействие в името на религиозния диалог и взаимното уважение. Предметът е от голямо 

значение за светското образование предвид неговата връзка със социалната среда, 

религиозната толерантност, признаването на правата и свободите на личността, 

равнопоставеността на вероизповеданията, изграждане на уважение към религиозната 

идентичност на всеки гражданин. 27 

По данни на министерството на образованието, предметът „Религия“ се изучава в 147 

училища в цялата страна, като в учебния процес досега са включени едва 12 000 ученици28 от 

общо 565 000 ученици в цялата страна през учебната 2020/2021.29 Въпреки положителното 

отношение и позиции, изразени от правителството и БПЦ, това може да се дължи и на факта, 

че религиозно образование остава все още незадължително за страната. Това е пряко свързано 

с непопулярността и широко разпространеното незачитане на религиозното образование, 

което пък от своя страна доведе до високи нива на безработица сред завършилите теология. 

Независимо от промените в Църковния устав30, направени от Светия Синод на Българската 

православна църква през 2018 г., чрез въвеждане на нови културно-образователни концепции 

и стратегии и други религиозни реформи, последвали падането на комунистическия режим, 

 
24 Инструкция № 2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет „Религия“ издадена от министъра на 

образованието и науката.  
25 Виж повече на: http://parlament.obshtestvo.bg/sessions/203 [посетен на 12.12.2021]. 
26  Заповед № РД09-1474/24.07.2018 г. на министъра на образованието и науката. https://web.mon.bg/bg/98 [посетен на 

21.01.2023]. 
27 Виж повече в: Учебни програми по религия. I-XII клас. Приложение № 1. https://web.mon.bg/bg/98 [посетен на 21.01.2023]. 
28 Интервю с Коста Костов, главен експерт в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование в 

министерство на образованието и науката. Виж повече на: https://bnr.bg/horizont/post/101303019 [посетен на 23.01.2023]. 
29 Срв. Образованието в Република България през учебната 2020/2021 г. Преброяване 2021 г. Национален статистически 

институт. www.nsi.bg [посетен на 21.01.2023].  
30 Устав на БПЦ, https://bg-patriarshia.bg/statute [посетен на 21.12.2021]. 

http://parlament.obshtestvo.bg/sessions/203
https://web.mon.bg/bg/98
https://web.mon.bg/bg/98
https://bnr.bg/horizont/post/101303019
http://www.nsi.bg/
https://bg-patriarshia.bg/statute
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различни социологически проучвания потвърждават констатацията, че „религиозната култура 

на българския народ все още не е висока“.31 

 

Религиозното образование в България – образование за равнопоставеност и 

формиране на идентичност 

От горепосоченото следва, че преподаването на религия в България се възприема като 

формиращо идентичност, но и едновременно с това като възможност за изграждане на 

толерантност и уважение към религиозната идентичност на другия. Познаването на своята 

собствена религия като част от националното и културно богатство на българите е водеща цел, 

която религиозното образование в България си поставя.  

Процесите на прехода утвърдиха идеята за религиозното образование като един от най-

важните аспекти на възстановяването на религиозните права, като част от подготовката на 

България за интеграция в ЕС. Възходът на мултикултурализма не само предостави на 

мнозинството по-големи възможности за упражняване на религиозните свободи, но също така 

овласти маргинализирани културно-етнически и религиозни малцинства. Все пак, както вече 

казахме, религиозното образование не е напълно интегрирано в гражданското образование, 

въпреки факта, че България е член на ЕС от 2007 г. Причина за това може да бъде, че често то 

се възприема като изграждащо религиозна идентичност или за балансиране на идентичностите 

и избягване на конкуриращи се или конфликтни идентичности. Освен това някои 

изследователи разглеждат Православната църква предимно като социален инструмент за 

популистки цели, въпреки че това, което може да се разглежда на повърхността като 

общностно изразяване, са по-скоро религиозните церемонии, отколкото истинското социално 

влияние и мисия, основана на вярата 32 . За съжаление не винаги се вярва на критичните 

вътрешни мнения за изграждане на положителен имидж на църквата и религията. 

Призивът за установяване на демократичен обществен ред и деидеологизация на 

образованието, както и бързото преодоляване на спомените от репресивната културна 

политика на комунистическия режим доведоха до изключването на някои религиозни 

традиции като национално битово наследство. В резултат на това обстоятелство се разработи 

нов подход към религиозното образование. Днес, освен религиозното образование, което, 

както казахме, е избираем предмет в държавните училища, много църковни енории и дори 

манастири организират дейности за деца и по-рядко за възрастни. Има и две духовни 

семинарии в градовете София и Пловдив, а освен това учебните програми на някои училища 

включват задълбочено обучение по духовно и материално църковно наследство. 

Някои детски градини в България предоставят разнообразни дневни дейности за деца, 

които се интересуват от религиозно образование, а различни енории в София вече предлагат 

частни църковни детски градини и дневни дейности, както и работа по социални проекти, 

насочени към интегриране на деца с увреждания и такива от малцинствен произход. 

 
31 Донкова, Ж. Пос. съч. https://www.svet.bg/вероизповеданията-в-българия/ [посетен на 12.12.2021]. 
32 Карамелска, T. Пос.съч., с.195. 
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Създадени са също мюсюлмански училища и Ислямски висш институт в София. Разнообразие 

от професионални умения и обучение за повишаване на квалификацията, както и образование 

в областта на църковната култура и практика, са сред предметите, предлагани от курсове, 

достъпни както за вярващи, така и за други, които се интересуват. 

Някои религиозни общности и обществени християнски организации поеха 

отговорността да образоват и възпитават младежта в традиционни ценности и идентичност, 

както и да предоставят обучение за други водещи вероизповедания, как се разбират и 

практикуват в България, в дух на приятелство и толерантност.33 Ученето през целия живот и 

международните мобилности също допринасят за социално-културната трансформация, както 

и за признаването и зачитането на правата на религиозните групи. Малцинствените 

религиозни общности също така демонстрират силно желание за субсидирано от държавата 

религиозно образование в конфесионален смисъл.  

Няма съмнение, че съвременното образование може да се използва като ефективен 

инструмент за борба с предразсъдъците, речта на омразата, отчуждението, изключването и 

маргинализацията, както и за налагане на социално единство и сплотеност. Тази цел е напълно 

приложима към новите подходи на педагогиката. БПЦ, както и активните членове на другите 

религиозни общности, биха могли да играят важна роля в подпомагането на прилагането на 

иновативни практики за религиозно образование и обучение на преподаватели в българските 

университети, училища, детски градини, неделни училища и др., които не се прилагат напълно 

на национално ниво. Разбира се, трябва да признаем и закъснението по отношение на 

създаването на някои национални политики по отношение на религиозното образование34.  

При разработването на образователни политики не може става дума за акултурация, 

незачитане на положителните постижения на света или на църковната социална ангажираност. 

Освен това е възможно да се адаптира опитът на Румъния и Гърция, като балкански 

православни държави членки на ЕС, чието религиозно образование може да се определи като 

доста ефективно по отношение на приобщаващите политики, социалния мир и културното 

обогатяване на европейската идентичност. Още повече, няма как да променим модела на 

нашия живот или качеството на нашата политика, докато не започнем да забелязваме и ценим 

другите около нас като сътрудници и партньори.  

В резултат на това няма по-добра образователна цел от тази, заложена от ЮНЕСКО, че 

държавите трябва да осигурят минимални стандарти на образование и да осигурят 

религиозното и моралното обучение на своите деца в съответствие с техните собствени 

убеждения. 35  В това отношение учението на Източноправославната християнска църква 

предлага разнообразни възможности. Българските синодални учебници 36 , които, както 

 
33 Galabova, L. K. (2020). Religious Socialisation of Children and Youth in Eastern Orthodox Christian Church as Educational and 

Pastoral Challenge of Sharing of Cultural Practices. Central European Journal of Educational Research, 2(2), 1 –16. Available at: 

https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/7909/7228. 
34 Пак там, с. 175–177. 
35 Виж повече на: https://www.coe.int/bg/web/compass/education [посетен на 21.01.2023]. 
36 https://bg-patriarshia.bg/, [посетен на 21.01.2023]. 

https://www.coe.int/bg/web/compass/education
https://bg-patriarshia.bg/
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казахме, бяха издадени наскоро (с държавно финансиране), също са предпочитани източници, 

тъй като отговарят на високи образователни стандарти, и вече се използват като алтернативни 

учебни материали от някои църковни общности. 

Често пренебрегваме факта колко малко познаваме и разбираме културите и 

наследството на другите, когато става въпрос за религиозно образование в енорийските 

центрове и училищата. Усилията на експертите да смекчат напрежението спрямо други 

култури и да насърчат европейските граждани да виждат богатото разнообразие от 

идентичности, като една от най-важните характеристики на единството, биха могли да 

помогнат на хората да забравят стереотипите и идеите за господство, граници, 

маргинализация, гетоизация, поляризация и т.н. В такъв сложен световен контекст българска 

практика е Църквата да се среща в училището чрез религиозното образование, да се адаптират 

нейните методи към различни ситуации и случаи на многообразие и да се осигури баланс при 

пресъздаването на традиции като бит, обреди, обичаи, ритуали, празници, туризъм, 

благотворителност и литургична социализация като живо наследство.  

Наред с всичко казано досега в днешно време изглежда, че социалната ни среда 

постепенно се променя в положителна посока и се заражда местна култура на толерантност. 

Това се демонстрира не само от статистиката, но и от реалния живот на вярващи и невярващи 

хора, които са станали по-малко враждебни към мигрантите, по-неутрални към целия спектър 

от проблеми на ЛГБТ и по-състрадателни към нуждаещите се, въпреки църковната 

неспособност да се адаптира към техните нужди. 

Религиозната идентичност в контекста на европейската идентичност 

Най-скорошното Европейско изследване на ценностите (пета вълна, 2017-2018) 

относно религиозната принадлежност на българина показва значителна тенденция към 

нарастване на ориентацията към религията. 22,1 %  от православните анкетирани отговарят, 

че религията е много важна в техния личен живот, 45,4 % заявяват, че е доста важна. 7,8 % от 

анкетираните православни отговарят, че религията няма значение за техния живот. От 

анкетираните мюсюлмани 39.5 % отговарят че религията е много важна, 44.4 % че е доста 

важна, а само 2.9 % заявяват, че религията не е важна. 37 При католиците 60 % заявяват, че 

религията е много важна за техния живот, 26,7 % – доста важна и 6,7 % считат, че религията 

няма значение за техния личен живот. 60 % (5 от 1560)  от протестантите приемат религията 

за много важна и 40% за доста важна.38 Само 2,4 % (37 от 1539 анкетирани) заявяват, че повече 

от веднъж седмично посещават религиозни служби в последно време (Q15), 18,8 % (150 от 

1539) – веднъж месечно, 70,5 % (113 от 1539) от анкетираните – веднъж годишно. Данните от 

отговорите на въпроса „Независимо от това дали посещавате религиозни храмове или не, 

бихте ли определили себе си като религиозен човек“ са обнадеждаващи – 65.4 % от 

анкетираните (960 от 1560 души) се самоопределят като религиозни, а 3,2 % определят себе 

 
 
37 Изследване на европейските ценности. Пета вълна, 2017-2018 г. https://europeanvaluesstudybg.wordpress.com/  
38 Срв. Фотев, Г. Eвропейските ценности. Новата констелация. София, 2019 г. 

https://europeanvaluesstudybg.wordpress.com/
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си като убедени атеисти (според четвъртата вълна на изследването през 2008 г. са били 4%, а 

според третата – 5,6%)39, което показва положителна тенденция в нагласите и съзнанието на 

българите към отказ от безпрецедентно налагания по време на комунистическия режим 

атеизъм и задълбочаване на религиозната принадлежност без оглед на религиозното 

изповедание. 

Друг интригуващ извод на някои български анализатори е различният начин по който 

се възприемат отделните идентичности. Социалните идентичности (национални, етнически и 

религиозни), според Ганева например, се възприемат по различен начин от мнозинствата, 

малцинствата и от емигрантите по отношение на тяхната значимост 40 . Религиозната 

принадлежност на българите обикновено се поставя след тяхната национална и етническа 

идентичност. За малцинствените групи етническата идентичност често е приоритетна пред 

националната идентичност, докато мнозинството смята националната идентичност за най-

важна41. Кабакчиева от друга страна определя българите като единна общност със силно 

изразено чувство за национална идентичност42, независимо дали тази идентичност е етническа 

или гражданска. Когато говори за религиозната идентичност, тя диференцира начина, по който 

се самоопределят християните и мюсюлманите в България – мюсюлманската идентичност 

определя като по-скоро политическа, а идентификацията на православната християнска 

общност като по-скоро етническа и заявява, че „тази разлика вече е проблем сама по себе си, 

защото показва, че като цяло споделената национална идентификация се разбира по различен 

начин от двете най-големи религиозни групи в България“, които представляват мнозинството 

от православните. Все пак поради отсъствието на етнически показател и представителна 

извадка е трудно да се каже доколко хората разбират въпроса за българския си произход като 

етническа, национална или гражданска концепция, както и как българите разбират понятието 

религия след периода на комунизма, когато атеизмът беше широко прокламиран. 

В Западна Европа изповеданията имат потенциал да играят важна роля във 

формирането на национална и европейска идентичност. Мнението на Кабакчиева, както и на 

други изследователи за принадлежността на европейците е, че европейската идентичност се 

основава на християнската вяра като първичен културен код, както и на създаването и 

споделянето на споделени културни ценности, което довежда до формирането на общ начин 

мислене. От друга страна продължаващите усилия на лидерите на Европейския съюз да 

институционализират концепцията за европейско гражданство, както и фактът, че всички 

държави-членки на ЕС имат еднакви права, независимо къде живеят, укрепва идеята за 

 
39 Карамелска, Т. Пос.Съч., с. 178. 
40 Ганева, З. Социални идентичности и психично благополучие. София, 2010 г. http://www.elbook.eu/images/book10.pdf 

[посетен на 30.08.2021]. 
41 Пак там. 
42 Кабакчиева, П. Пос. Съч.,с. 257–278. 

https://europeanvaluesstudybg.files.wordpress.com/2018/01/257-278.pdf [посетен на 30.07.2021). 
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Европейския съюз като политическа общност, която минимизира националната 

идентичност.43 

Дебатът за европейската културна идентичност рефлектира и върху дискусията за 

правата на имигрантите и толерантността към чужденците. Кабакчиева приема, че 

европейската културна идентичност, т.е. идентичността, основана на споделени корени и 

история, е много по-ограничена и нетолерантна към чужденците.44 Въпреки че институциите 

на ЕС играят важна роля в изграждането на европейската идентичност, гарантирайки защитата 

на човешките права и свободи като един от основните принципи на европейското гражданство, 

това не означава, че тези принципи се прилагат еднакво за мигранти и чужденци. 45  По 

отношение на българите, някои изследователи твърдят, че те са създали мит за своята 

толерантност, в който самите те вярват, но етноцентризмът, расизмът, сексизмът и 

политическата нетолерантност мощно доминират в техните нагласи, както и в ежедневния, 

политически и медиен дискурс в страната, особено що се отнася до ценностите на западната 

култура и общество46. Въпреки това, различни изследвания показват, че толерантността към 

други религии, етноси или мигранти се е увеличила през годините, макар че дискриминацията 

и сегрегацията на ромите продължава да е висока. Резултатите от количествено изследване на 

Алфа рисърч (2019-2020) показват високи нива на толерантност към различните религиозни и 

етнически общности, с изключение на ромите – омразата към тях е 21,6 % при направени общо 

1033 ефективни интервюта. Омразата към останалите групи е значително по-ниска.47 

Изводът, който можем да си направим като резултат от настоящия анализ е, че голяма 

част от българите не се интересуват много от религия, поставяйки националната и етническата 

си идентичност пред религиозната. Настоящата ситуация е силно повлияна от патриотичната 

принадлежност и изразяване, а не от универсалните религиозни ценности. Принадлежността 

на голяма част от населението е тясно свързана с тяхната културна или политическа 

принадлежност към определена деноминация, която се възприема повече като гражданска или 

народна религия от гледна точка на духовно изразяване и създаване на субкултурен начин на 

живот. 

Религията едва наскоро започна да се разглежда от различни социални кръгове като 

форма на национална идентичност, основана върху историята и религиозното наследство и 

изразена чрез традиционните празници, житейските практики и религиозните церемонии. 

Независимо от това, личното приемане на религиозните традиции и принадлежността към 

дадена религия, с подчертана идентификация към православното християнство, се увеличи 

 
43 Пак там, с. 260-261. 
44 Пак там, с. 257-261. 
45 Пак там, с. 257–261. 
46  Томова, И. 2009. Различните – между стигмата и признаването. Във: Фотев, Г. Европейските ценности в днешното 

българско общество. София, 2009, с. 119 –153. 
47 Мнозинство и малцинства. Нагласи към различните. Доклад – анализ от национално представително проучване, 2019-

2020. https://alpharesearch.bg/ [посетен на 23.01.2023]. 
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значително през последните години, независимо от високия процент от хора, които се обявяват 

за принадлежащи към други изповедания, с абстрактна идентичност или без действително да 

са религиозни48, вярващи в  Бог и в отвъдния живот, без да разбират християнската традиция 

или без да приемат християнството като важно, без да се молят и без да посещават службите 

редовно, а дори понякога обявявайки се за атеисти, иноверни или неутрални, невярващи на 

Църквата или други религиозни институции и склонни към политизиране на религиозна 

основа, както се вижда и в други православни или европейски контексти и по света. 

Чрез влиянието на постсоциалистическата перспектива върху църковното наследство 

на атеистичните комунистически режими в някои страни от Югоизточна Европа и 

признаването на положителните аспекти на културната традиция и тяхното адекватно 

предаване, от българите се очаква да развият нова религиозна идентичност в контекста на 

широко призната европейска идентичност, която да не бъде отхвърляна в бъдеще. 

Заключение 

Плурализмът е универсална ценност, а не просто реакция към религиите, както 

обикновено се възприема от вярващите, заради потенциалния риск от религиозно обръщане 

или просто защото обърква хората заради различните убеждения и светогледи. 

Без съмнение днешното религиозно образование може да се използва за борба с 

дискриминацията, речта на омразата, отчуждението, изключването и маргинализацията, както 

и за налагане на социална интеграция и сплотеност. Както БПЦ, която има дълга история на 

обществена известност, така и активни членове на други религиозни общности в България 

могат да играят решаваща роля в създаването на приобщаващи политики, насърчаващи 

толерантността и зачитането на правата на малцинствата и други маргинализирани групи. В 

това отношение преподаването на религия в държавните училища предлага разнообразие от 

възможности и религиозното образование може да се използва в различни условия. 

Религиозното образование в България би могло да адаптира методите си на 

преподаване към различни ситуации и случаи на многообразие, балансирайки пресъздадените 

традиции като живо наследство, основано на действителните потребности на общността и 

обществото. Чрез насърчаване на култура на защита на човешките права, дискусия и защита 

на малцинствата, тя може да се превърне в мощен инструмент за балансиране на наследения 

традиционния национализъм и патриотизъм. 

Що се отнася до европейската идентификация, изповеданията играят важна роля в 

изграждането както на националната, така и на европейската идентичност в Европа. От 

българите също се очаква да развият нова идентичност в контекста на широко признатата 

европейска идентичност. В същото време напрежението по отношение на други култури 

трябва да бъде преодоляно, за да се помогне на гражданите на ЕС да считат богатото 

разнообразие от идентичности за една от основните характеристики на единството. Това ще 

 
48 С изключение на протестантските изповедания (членовете на половината от които в България са представени от 

етнически ромски вярващи и граждани). 
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помогне да се забравят стереотипите и идеите за доминация, граници, гетоизация, 

поляризации и т.н. 

В резултат на това Европейският съюз може да се превърне в обединяващ фактор, чрез 

интеграция на по-голямата част от балканското източноправославно християнско население, 

обогатено от потенциално членство на държави като Сърбия и Република Северна Македония. 

Потенциалното присъствие на Албания, Косово и Турция в бъдеще вероятно ще европеизират 

исляма и добавят към разнообразието дори повече от емигрантското съжителство. 
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