
 

Многообразието е реалност, а толерантността към различията – свобода на духа и 

висша човешка добродетел. Така над 130 младежи от различни бургаски училища 

обобщиха изводите от дискусия на тема „Толерантността като обединител срещу 

омразата”. С кръглата маса, организирана от Областна управа – Бургас и Център за 

еврейско-българско сътрудничество „Алеф”,  в Бургас бе отбелязан  Международния 

ден на толерантността – 16 ноември. Дискусията се проведе в зрителната зала на 

областната управа, където младежи от 9 бургаски училища се превърнаха в 

посланици на толерантността и представиха вижданията си пред своите приятели, 

съученици, гости на събитието. Сред тях бяха областният управител на Бургаска 

област Вълчо Чолаков и зам.- кметът на община Бургас Йорданка Ананиева. 

„За нашето съвремие толерантността е от особено значение.  Днес технологиите 

позволяват да имате приятели от другия край на света. Затова е важно да не ви 

разединяват различията, а да намерите общото, което ви обединява”. С тези думи 

областният управител Вълчо Чолаков се обърна към младежите и постави начало на 

дебатите. 

В кръглата маса участваха ученици от:  Профилирана гимназия за романски езици  

”Г. С. Раковски” ,Професионална търговска гимназия, ПГСАГ „Кольо 

Фичето“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, ПГТ „Проф. д-

р Асен Златаров“, ПГПАЕ „Гео Милев“ и ПГЧЕ „Васил Левски“ . 

В рамките на 1 час младежите, сред които имаше представители на различни 

народности – от България, Армения, Казахстан и др.,  формулираха понятието 

„толерантност”, дебатираха как могат да бъдат променени възгледите, нагласите и 

предразсъдъците, за да се даде отпор на омразата и антихуманизма, на  надигащия се 

антисиметизъм и вихрещия се тероризъм. Те не се уплашиха да коментират начините, 

по които може да се съхрани религиозния мир и да се постигне най-трудната 

политическа добродетел – политическата толерантност. 

Въпросът трябва ли да има граници толерантността и къде точно са те предизвика 

бурно обсъждане сред учениците. 

 „Всеки има право да бъде различен, но трябва да бъде толерантен към другите и да 

не натрапва своето различие и своите убеждения”, намеси се в дискусията на 

младежите Вълчо Чолаков и изрази своето възхищение и благодарност за това, че 

сега те не са  пред компютрите, екраните или на друго младежко забавление, а са 

тук,за да споделят  мислите си, да научат нещо ново, да поспорят за важното понятие 

– толерантност. 

Времето от 1 час, определено за дебатите, не стигна на младежите да изразят 

мнението си по всички повдигнати въпроси. Те се обединиха около идеята за 

организиране на втора кръгла маса по темата.Бургас е космополитен и многообразен. 

Тук и преди, и сега съжителстват хора от различни етноси. Техните най-млади 

представители доказаха, че път към приятелството има, и че те са тръгнали по него. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

14.11.2019 г.  Изготвили:  Дора Петкова  и  Катя Иванова 


