
103

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2016 • Sofia

ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ 
НА ПРОСТРАНСТВЕНА СЕГРЕГАЦИЯ 

(НА ПРИМЕРА НА АРМАН МАХАЛА, ГР. ПЛОВДИВ)
(първа част)

Надежда Илиева1, Красимир Асенов2

В тази, първа част от една по-обширна публикация, е направен преглед 
на литературата и са разгледани различни теории, концепции и гледни точки 
най-вече на европейски и американски учени, отнасящи се до факторите, влияе-
щи върху формирането на различни модели на пространствена сегрегация, като 
по този начин се осигурява теоретичната основа на изследването; съставена е 
методика на изследване на факторите, оказващи влияние върху процесите на 
пространствена сегрегация, както и методите и подходите за събиране на необ-
ходимата информация; направена е характеристика на географското положение 
на ромската Арман махала в гр. Пловдив и влиянието на някои природногео-
графски фактори за нейното формиране и развитие. 

Във втората част от публикацията е предвидено да се изяснят, степенуват 
и анализират демографските, социално-икономическите, психологическите, 
политическите, институционалните фактори, влияещи върху формирането и 
пространственото развитие на ромската Арман махала в гр. Пловдив.
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Abstract: One of the main challenges which modern European cities are about to 
face in the coming decades are associated with the increasing social inequalities and 
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These processes are the result of a continuous interaction between specific spatial 
patterns and social, economic, political and institutional transformations on one 
hand, and the behavior of different actors and the options they are provided with, 
on the other. The focus of many studies is put on the characteristics of the space, 
which affect the formation of certain opportunities and behavior of the population 
inhabiting that space, and vice versa - the way the behavior of the population and 
the social interactions create and reshape the urban space. Therefore, it is necessary 
to clarify the factors exerting a decisive influence on the formation and development 
of those interactions, as well as to estimate to what extent the new urban realities 
will affect the different categories of population, their daily spatial behavior, their 
inclusion or exclusion from the society in time and space. Urban geography, in recent 
years has focused on research related to the physical spatial structure of the city. One 
of the issues that relates to this type of research are the areas in the urban morphology 
occupied by Roma neighborhoods, the factors that influence the formation and 
spatial development of such neighbourhoods, their location and interaction with 
the different functional areas of the urban space, the time of their occurrence, the 
dynamics and changes of their location through different time periods. The first part 
of the paper represents a review of the literature on the topic, while various theories, 
concepts and perspectives (of European and American scientists mostly) concerning 
the factors influencing the formation of different patterns of spatial segregation 
, have been discussed. Thus, the theoretical basis of the study has been justified. 
Furthermore, a methodology for studying the factors influencing the processes of 
spatial segregation has been designed, the methods and approaches to gathering the 
necessary information have been revealed. A brief characteristic of the geographical 
location of the Roma “Arman mahala” neighborhood in Plovdiv follows, as well as an 
assessment of the natural factors for its formation and development. The second part 
of the paper intends to clarify, grade and analyze the demographic, socio-economic, 
psychological, political, institutional factors influencing the formation and the spatial 
development of the Roma “Armand mahala” neighborhood in Plovdiv.

Keywords: spatial segregation, Roma ethnic group, factors influencing the process of 
spatial segregation, Arman mahala neighborhood – Plovdiv

УВОД

Eдни от основните предизвикателства, които стоят пред съвременните ев-
ропейски градовете през следващите десетилетия са свързани с увеличаване на 
неравенствата в обществото и социално-пространствената поляризация, която 
е непосредствено свързана и с процесите на интеграция. Научните изследвания 
в геоурбанистиката през последните години са тясно свързани с трансформаци-
ите в градското пространство и свързаните с тях социални, културни и иконо-
мически проблеми на градовете и отделните градски райони. Тези трансформи-
ции до голяма степен зависят от поведението на различните участници – както 
на засегнатите от тези процеси (жителите на даден район, квартал), така и на 
институционалните власти, които определят механизмите и възможностите, по 
които да се развива определена територия в дадена времева рамка. Едни от ос-
новните направления в тези научни изследвания са насочени към:
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– разясняване и анализ на сложните, разнообразни и взаимни връзки меж-
ду градските пространства и проследяване на промените им през годините (или 
изясняване на връзката пространство-време);

– анализ на влиянието, отражението на формираните пространствени 
структури върху начина на живот, ценностите, мисленето и поведението на 
населението, което обитава това пространство, преплетени през предимствата 
и недостатъците, които то предоставя (или изясняване на връзката простран-
ство–население). 

Вниманието на научните изследвания се фокусират върху характера на 
пространството, което оказва влияние върху формирането на определени въз-
можности и поведение на населението, което го обитава, но също така и об-
ратната връзка – начинът, по който поведението на населението и социалните 
взаимодействия създават и преоформят градското пространство. 

Една от основните причини за нарастващия интерес към пространствената 
сегрегация (свързани основно с имигранските общности в западноевропейски-
те градове и ромската етническа общност в градовете в Източна Европа) през 
последните десетилетия се свързва с преобладаващите отрицателни последици 
за населението, което обитава сегрегираните квартали. Още през 1925 г. Park, 
Burgess обобщават, че “физическото разстояние генерира социална дистанция“. 
По-късно, през 1959 г., Duncan, Lieberson посочват, че „пространствената сегре-
гация се явява пречка на асимилацията, като тук можем да добавим и за инте-
грацията, социализацията и социалната адаптация. Според Haussermann (2005) 
сегрегацията е „проекцията на социалната структура върху пространството“, а 
според Francini (2013) формирането на „етнически анклави“ в градовете може 
да застраши социалната, културната и пространствената цялост на града. В ли-
тературата преобладава мнението, че жилищната (пространствената) сегрега-
ция намалява социалните контакти, образователните и кариерните очаквания 
и оформя предвидени житейски траектории на членовете на групата, която 
живее физически и културно изолирано в пространството, така че възпроиз-
вежда уязвимост между поколенията. Въпреки това доминиращото мнение в 
литературата е, че пространствената концентрация, основаваща се на расова и/
или етническа принадлежност, се разглежда като нещо естествено в рамките на 
градското пространство, имайки предвид, че съвременният град се отличава с 
хетерогенния състав на неговите жители. 

Сегрегацията се наблюдава при повечето големи съвременни градове както 
в развитите, така и в развиващите се страни. Със своите специфични културни 
характеристики градовете в отделните части по света се различават по начина 
и степента на социално групиране в тях. Формираните пространствени струк-
тури (модели) в рамките на един град могат да се променят съществено във 
времето и разкриват влиянието на конкретни социално-икономически условия. 
Според York et al. (2011) е рисковано да се говори за „типични“ модели. Musterd 
(2005) посочва, че възприемането на пространствената сегрегация е различно 
в отделните страни. В САЩ се предполага, че това понятие е свързано с прос-
транственото разделяне на категории от населението, които се характеризират 
с произхода си от различни страни. В Европа пространствената сегрегация се 
свързва обикновено с тези етнически общности, които са дошли от страни с 
коренно различна култура, и/или бивши колонии, и/или държави с различия 
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в социално-икономическото си развитие. Обикновено големите градове в За-
падна Европа привличат имигранти от различни страни и разнообразието от 
етнически малцинства в тях е голямо. За постсоциалистическите градове са 
характерни някои общи черти, които ги отличават от западноевропейските: ин-
дустриални функционални зони, заемащи голям дял от площта на градското 
пространство, за сметка на пространството, отредено за услуги; ясно разпоз-
наваеми морфологични структури (например големите панелни комплекси със 
сходни черти в начина на застрояване и пространствена планировка); обособе-
ни, предимно ромски квартали, които са типични за голяма част от страните в 
Източна Европа – България, Румъния, Унгария, Сърбия, Словакия, Чехия и др., 
и т.н. Именно тази физическа пространствена структура на града през послед-
ните години е предмет на изследване от геоурбанистиката. Един от въпросите, 
който се застъпва в тези изследвания, се отнася за мястото, което заемат ром-
ските квартали в градската морфология, за факторите, които оказват влияние 
върху тяхното формиране и пространствено развитие, за местоположението и 
взаимодействието им спрямо отделните функционални зони на градското прос-
транство, времето на тяхното възникване, динамиката и промяната в тяхното 
местоположение през отделните периоди.

Проучванията на пространствената сегрегация са насочени към три ос-
новни направления: фактори, последици и пространствени модели. Може да 
се каже, че в България основните теоретични и методологични въпроси, свър-
зани с това как и защо етническите, социалните и културните пространствени 
конфигурации се развиват и се отнасят един към друг, както и последиците 
от пространствените неравенства, все още не са разглеждани в детайли. Всич-
ко това провокира в нас интереса към настоящото изследване, чиято основна 
цел е да се дефинират факторите, оказващи влияние върху процесите на прос-
транствена сегрегация на примера на ромската Арман махалав гр. Пловдив. В 
изпълнение на така формулираната цел в тази първа част от изследването е 
направен преглед на литературата и са разгледани различни теории, концеп-
ции и гледни точки, най-вече на европейски и американски учени, отнасящи се 
до факторите, влияещи върху формирането на различни модели на простран-
ствена сегрегация; съставена е методика за изследване на тези фактори, както 
и методите и подходите за събиране на необходимата информация; направена 
е характеристика на географското положение на ромската Арман махалав гр. 
Пловдив и влиянието на някои природногеографски фактори за нейното фор-
миране и развитие.

Пространственият анализ дава възможност да се оценят бариерите, които 
съществуват пред една етническа общност да се локализира в определено насе-
лено място или в дадена територия в него, и да се потърси отговор на следните 
въпроси: Къде е разположена ромската етническа група? Защо са разположени 
в тези територии? Как се е формирала ромската махала? Кога се е установило 
ромското население в града? Какви са били политиките по време на тяхното за-
селване? Кои са основните причини за локализирането им в определено градско 
пространство? До каква степен тези решения са резултат от т.нар. „вътрешни“ 
и/или „външни“ фактори? Каква е ролята на институционалния фактор върху 
процесите на преструктуриране на градските квартали? Как функционира па-
зарът на жилища и какви възможности съществуват или са съществували за 
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придобиване на социални жилища? Какво е било и какво е отношението на 
мнозинството към ромското население към настоящия момент? Каква е ролята 
на действащите вътрешни системи за подкрепа и запазване на културната иден-
тичност на ромите при формирането на различни пространствени модели? Как 
социално-демографски фактори, като например неравенството на доходите, по-
влияват при възникването на различни пространствени резултати? 

Отговорът на тези въпроси и разбирането на основните механизми на 
сегрегация, как тя се появява и расте, може потенциално да информира и под-
помага усилията на политиците за реинтеграция на гетоизираните структури в 
градското пространство. 

ПОНЯТИЕН АПАРАТ

Градовете не могат да бъдат изследвани без отчитане на процесите, които 
протичат между различните им части, както и мястото на всеки град в йерар-
хичната териториална съгласуваност в мрежата от градове. Всичко това опреде-
ля необходимостта от преглед на подходяща литература, проучване на опита в 
други страни, познаване на глобалните процеси на трансформация и преструк-
туриране на градското пространство. 

Трудно е в научната литература да се намери ясна и обща дефиниция за 
това какво представлява пространствената сегрегация. Съществуват различни 
начини за възприемане и разглеждане на проблема. Като цяло съществуват два 
противоположни полюса на социално-пространствена сегрегация: формиране-
то на комплекси от затворен тип, които се обитават от заможните слоеве на 
обществото, и градски структури, в които e съсредоточено най-бедното населе-
ние. В предишна публикация (Илиева, Лобутова, 2015) са разгледани различни 
определения за пространствена сегрегация, в която авторите дават следната де-
финиция: „пространствената сегрегация е многомерен пространствен феномен 
на териториална концентрация на група от хора с определена класова, етниче-
ска и/или расова принадлежност, която е резултат както от доброволни реше-
ния (вътрешни фактори), възприети като стратегия за оцеляване и съхраняване 
на собствената култура и идентичност, или е следствие на пряка или непряка 
принуда (външни фактори), като може да бъде резултат от пряка или непряка 
дискриминация, икономически ограничения, социално изключване, институ-
ционални политики и др., или е резултат от комбинация от тези фактори“. Опре-
делението на термина сегрегация в речника по хуманитарна география е много 
кратко и се дефинирана като разделение на определена общност на подгрупи в 
обитаваната жилищна среда (Johnston et al., 1986: 424). Въпреки привидно сем-
плата дефиниция на сегрегацията, тя остава сравнително неясна. Според Fujita, 
Maloutas (2012) тази неяснота се дължи основно на разбирането, че сегрегация-
та е тясно свързана с по-ниски социални слоеве и се пренебрегват сложните от-
ношения между пространствената и социалната дистанция. Kempen, Özüekren 
(1998) смятат, че същността на пространствената сегрегация се изразява в пред-
ставителство на определена група в някои области в сравнение с други, в които 
същата е представена по-слабо. Според тези автори противоположният процес 
на пространствената сегрегация е формирането на т.нар. жилищни смесени ра-
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йони, които се дефинират като ситуация, при която представителите на всички 
етнически групи живеят заедно в даден жилищен квартал. В същата публика-
ция се посочва, че тези жилищни смесени райони и зоните на концентрация не 
са диаметрално противоположни понятия. Така например, ако един квартал се 
обитава от 10 различни групи, като на всяка се падат 10 % от общия брой на 
населението на този район, бихме могли да го определим като смесен район. 
Но ако всички представители на разглежданата група в града живеят в този 
квартал, тази територия се определя като такава с висока концентрация на съот-
ветното население. Kempen, Özüekren (1998) правят уточнение, че жилищният 
смесен район не означава автоматично процес на положителни промени в моде-
лите на пространствена сегрегация, тъй като той може да се явява преходен етап 
при преминаването от един модел на концентрация в друг. 

В повечето определения пространствената сегрегация се разбира като жи-
лищна, но тя може да се отнася и до обособяването на отделни групи в учили-
щата, на работното място, свободното време и т.н.

В зависимост от целите на изследването пространствената сегрегация може 
да се класифицира по различни признаци: социален статус, материално поло-
жение, етническа принадлежност, майчин език, раса, религиозни убеждения и 
др. Проучванията показват, че почти всеки признак може да се използва, за да 
се раграничат определени групи от населението и да се отделят в пространство-
то. Така например, при етническата пространствена сегрегация се наблюдава 
обособяване на дадена етническа общност в определено пространство, а при 
социалната – висока концентрация на дадено население с един и същ социален 
статус. Особеното при ромската етническа група е, че при тях пространствената 
сегрегация е както етническа, така и социална, икономическа, културна.

В зависимост от пространствения мащаб се наблюдават и различни фор-
ми на сегрегация. Така например, различни са формите на сегрегация между 
градовете и тяхната околност, между отделните квартали в рамките на града, 
между жилищните блокове в даден квартал, а дори и във вертикален мащаб 
(между етажите в жилищната кооперация). Важно е да се уточни, че ако в един 
пространствен мащаб се наблюдават определени форми на пространствена 
сегрегация, това автоматично не означава, че подобни процеси протичат и на 
друго пространствено ниво.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Настоящата статия има интердисциплинарен характер и се намира на гра-
ницата между етническата география, геоурбанистиката, етнопсихологията, 
етнодемографията и урбаносоциологията. Това предполага използването на го-
лямо разнообразие от методи, които се прилагат в изброените научни направ-
ления.

Геоурбанистиката е отворена към изследователски методики, които се при-
лагат в различни научни дисциплини. Поставените задачи и изследователски-
те въпроси, теоретичните постановки и наличните данни, които се използват 
в анализа, определят използваната методология. В изследването се използват 
комбинирани подходи, които включват количествени методи и научни подходи 
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с качествен характер, които целят да се проучат изследваните процеси в по-го-
ляма дълбочина. При изследване на факторите, които влияят върху промените 
в градското пространство, се прилага комбинация от количествени и качест-
вени методи, възприамани като равностойни и взаимнодопълващи се, което 
гарантира получаването на качествени резултати. Емпиричното изследване на 
моделите на пространствена сегрегация ни дава важна информация. Жилищ-
ното групиране на подгрупи от населението по различен принцип обаче не е 
нито случаен, нито нерационален процес. Информацията, която се събира за 
идентифицирането на степента на влияние на отделните фактори, включва раз-
лични показатели: демографски (брой на населението, раждаемост, смъртност, 
миграционна подвижност, месторождение, структура и характер на домакин-
ството), количествени и качествени характеристики по определени признаци на 
населението (пол, възраст, образование, религиозна принадлежност, етническо 
самоопределение, брачен статус, професия, местоживеене), показатели за соци-
ална идентичност и йерархия (социален статус, професионален статус, доходи, 
промени в образователното равнище, заетост, ниво на безработицата) и др. От-
делните показатели са разгледани в зависимост от техните пространствени ха-
рактеристики, при групирането на които се формират различни пространствени 
модели. 

За целите на настоящото изследване са използвани: метод на включеното 
наблюдение, биографични реконструкции, полуструктурирани интервюта, сво-
бодни разговори, архивни кадастрални карти, регулационни планове, проекти 
за дворищни регулации, скици, както и чрез изследване на все още съществу-
ващите образци на постройки от първоначалния застроителен период на Арман 
махала. По този начин може да бъде изграден достатъчно плътен и цялостен 
образ за границите на гетоизираната градска структура, темпоралните ѝ изме-
нения, вида на жилищните постройки, използваните строителни материали, 
собствеността на застроените терени и т.н. Събирането на устни свидетелства 
и тяхното документиране като емпиричен материал предоставя значителна ин-
формация за сградния фонд на Арман махала: приблизителна година на строи-
телство на сградите; продължилност на строителството и от кого е извършено 
то; заплащане на майсторите; набавяне на строителните материали; приблизи-
телна квадратура на постройките; собственост на парцела; начин на придоби-
ване – наследен, купен, заграбен и др. Въпреки че още през далечната 1891 г. е 
сложено началото на държавните „Правила за частното строителство в градове-
те“, които изискват сградите да са проектирани от дипломирани правоспособни 
проектанти – архитекти или инженери, в Арман махала и днес все още цялата 
строителна дейност се извършва от самоуки майстори строители, без необхо-
димата квалификация и познания, без задължителните нормативни документи 
и актове.

Липсата на първична информация относно усядането и застрояването на 
Арман махала от представителите на ромски и турски общности значително за-
труднява реконструкцията на този процес. Без валидизирана собственост върху 
терена, учредено право и разрешение за строеж, одобрени строителни книжа 
и последващ контрол е невъзможно да се проследи и фиксира през годините 
точният период, площта и видът на застрояване на отделните къщи и граници-
те между тях. Друг утежняващ фактор е липсата на писмени следи, оставени 
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от семействата и родовете, които първоначално са се заселили на територия-
та на сегашната махала. Ниският времеви хоризонт на биографичните нара-
тиви създава значителни трудности при разчитане на колективната ментална 
карта на общността, касаеща континуитета на пребиваване и застрояване на 
махалата. Настоящото местоположение на ромската група е обусловено както 
от непривилегированото състояние на общността и свързаните с него значи-
телни затруднения, засягащи оцеляването на семействата, така и от културните 
нагласи на жителите на Арман махала. Забелязва се осезаемо присъствие на 
историческа амнезия на общността. Липсата на релефност върху колективната 
ментална карта обуславя и подпомага процеса на забравата. Проблемите, свър-
зани с етническата идентичност на общността (на колективното „Аз“), също са 
следствие от липсата на валидизирана колективна историческа памет, която да 
десубективизира процеса по налагането на избраната от общността етноиден-
тичност.

Част от архивните източници, използвани за целите на настоящата статия, 
са събирани в продължение на дълъг период от време и се отнасят за годините 
от края на ХІХ в. до наши дни. По-голямата част от интервюираните жители на 
Арман махала са възрастни хора. Това ни позволява да конструираме значител-
но по-релефна ментална карта с максимален темпорален диапазон и значително 
по-плътен етнокултурен образ. По-младите респонденти са предствени от так-
симетрови шофьори, неформални лидери на общността, безработни, работници 
в общинските предприятия „Чистота“ и „Паркове и градини“, общи работници, 
куфарни търговци, собственици на малки търговски обекти, автотенекиджия, 
водопроводчик и хлебар. Общият брой на респондентите е 74 души, от които 
28 мъже и 46 жени. Преобладаващата част от информаторите са неграмотни – 
41 души. С начално образование са 12 души, с основно – 15, и 6 са със средно 
образование. Родените до 30-те години на XX в. респонденти са 9 души, до 40-
те години – 23, до 50-те – 27, и 15 са родени след това. Търсените теми за раз-
говор в отворените интервюта засягат както ранните години на респондентите, 
техните първи спомени за жителите и границите на махалата, за къщите, така 
и тяхното ежедневие (препитание, работа, празници и т.н.), за отношението на 
,,другите“ към тях и тяхното отношение към ,,другите“. Освен своите собствени 
наративи респондентите често ни предават разкази и спомени на свои по-въз-
растни родственици за случки и събития от края на XIX и началото на XX в. 
относно семейно-родовите миграции, по-значителни социално-политически 
събития и природни катаклизми. Част от респондентите ни предоставят свои 
албуми и снимки (визуална антропология), които показват различните етапи от 
техния живот. Най-възрастният респондент е жена на 91 години, което е свое-
образен рекорд за дълголетие в Арман махала. 

Като следствие от приложения метод на включеното наблюдение, който е 
качествен метод за набиране на информация, се очертава твърде точна картина 
в махалата. Освен причинно-следствените връзки, се получават и данни за зна-
чителен брой събития, дейности, взаимоотношения и др. Методът подпомогна 
процеса по типологизиране на поведенческите модели на част от жителите на 
махалата. 

Друг използван качествен метод са дълбочинните експертни интервюта, 
проведени с предствители на местните органи на властта, които притежават 
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значителни познания, свързани с населението на махалата, с цел да се устано-
вят механизмите за регулиране и оценяване на досегашните политики, насо-
чени към ромската и турската общност в Арман махала (жилищна политика, 
достъп до градски ресурси, незаконното строителство и др.). 

 Други източници на информация, използвани за целите на настоящата ста-
тия, са: подробните устройствени планове на кв. „Харманите“ от 1933, 1955, 
1965 и 1987 г.; извадки от кадастрална карта на гр. Пловдив за част от кадас-
трален район с идентификатор 56784. 505 (Арман махала), одобрена със Запо-
вед № РД-18-48 от 03.06.2009 г., както и Общият устройствен план на община 
Пловдив (2007 г.); проекти за дворни регулации в кв. „Харманите“; списък на 
стопаните, притежаващи парцели в квартала; гражданските регистри на населе-
нието на Арман махала от 1926, 1934, 1946 и 1965 г. Подробният анализ на тези 
вторични данни позволява да се определят географските граници, етническият 
състав, професионалният статус, демографската динамика на махалата и ней-
ните жители.

За целите на изследването са прегледани периодичните пловдивски из-
дания: „Народний глас“; „Марица“; „Гражданин“; „Нова зора“; „Нова 
Марица“; „Народна дума“; „Борба“; „Победа“; „Утринна победа“; „Юг“; 
„Правда“; „Пловдивски общински вестник“; „Стара планина“; „Българско 
царство“; „Свободно отечество“ за период от 60 години (от Освобождението 
през 1878 г. до 40-те на XX в.). Въпреки процесите по „втвърдяване“ на бъл-
гарския национализъм в този период, присъствието на теми, отнасящи се до 
циганите и турците, в пловдивските ежедневници е незначително. Дебатът око-
ло турската етническа общност съвсем очаквано е по-широко застъпен от този 
за циганите, които остават невидими до разширяването на социалната държава 
след 50-те години на ХХ в. 

При опита да се възстанови първоначалният период на застрояване и 
последващият процес на пространствено развитие на Арман махала като гето-
изирана градска структура се приложи както историческият подход, така и гео-
графският, които бяха необходими при ескпонирането на етническите граници 
като разломни линии между две етнокултурни общности.

Липсата на достатъчен по количество и непрекъснат като хронология изво-
ров материал за маргинализираните поселища поставя значителни ограничения 
при опита да се проследят процесите на първоначално застрояване и заселване 
на махалите (в нашия случай Арман махала), както и да се направят успешни 
етноложки реконструкции за състава, културата и структурата на местното на-
селение. 

Авторите на настоящата статия представят един по-различен научен дис-
курс, прилагайки вътрешна оптика, поглед отвътре към местната турскоговоря-
ща „ромска“ общност в гр. Пловдив – Арман махала. Изследването на локално 
ниво в случая не е недостатък, а е съзнателно избрано изследователско поле, 
чрез което експлицитно са експонирани характерните процеси при формира-
нето и урбанизирането на гетоизираната градска структура, наречена Арман 
махала. Изследването на пространственото развитие на махалата е немислимо 
без изследването на културната и колективната памет на нейните жители.

Поради естеството на изследователското поле, за нуждите на настоящата 
статия са използвани методи, подходи и техники от широк кръг научни сфери. 
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Мултидисциплинарният подход е предпочетен поради възможността изследва-
ният терен и общност да бъдат всестранно обхванати и изследвани. Поради 
полипарадигмалния характер на изследването, използваните методи са както 
квантитативни (количествени), така и квалитативни (качествени). Чрез комби-
ниране на различни изследователски техники се съчетават двата основни ме-
тода, което осигурява значително по-голяма плътност и обемна картина при 
„разпластяването“ на отделните слоеве: исторически; етнокултурни; ментални; 
пространствено-географски и архитектурни пластове на гетоизираната градска 
структура – Арман махала.

ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ ОТНОСНО ФАКТОРИТЕ, 
ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ 

НА ПРОСТРАНСТВЕНА СЕГРЕГАЦИЯ

Пространственото измерение на социалните процеси и причините за тях-
ното възникване е обект на изследване от страна на много учени. Още през 
20-те годинни на ХХ в. група социолози, известни като „Чикагската школа“, 
описват и анализират жилищните модели, като търсят причините и факторите 
за тяхното възникване и развитие. В създадените от тях класически екологич-
ни модели на социалната морфология, отнасящи се до големите индустриални 
градове в Северна Америка, представени от Burgess през 20-те години на ХХ в. 
(Burgess, 1925), се посочва, че миграциите са основната причина за възниква-
нето на различни жилищни модели, като описва движението на новите и стари-
те имигранти в рамките на градското пространство. Той обособява централна 
гъстонаселена градска част, като ареал в който се заселват новопристигналите, 
в повечето случаи бедни имигранти, като първоначално място на адаптация и 
настаняване, където се чувстват сигурни. С течение на времето те се преместват 
в перифериите, а на тяхно място идват новодошли имигрантски групи. Авторът 
класифицира жилищните райони на няколко вида, като всеки от тях образува 
концентрични кръгове около центъра на града, населяван от жители с разли-
чен социално-икономически статус. Този модел, известен като концентричен 
(зонален) модел на Burgess, предполага, че социално-икономическият статус 
на населението се подобрява, отдалечавайки се от центъра към периферията на 
града.

Малко по-късно е разработен секторният модел на Hoyt (1928), при който 
не се образуват концентрични кръгове, а сектори, формиращи клинове от пери-
ферията към центъра. 

През 1945 г. Harris, Ullman, представят друг модел на развитие и морфо-
логична структура на градското пространство, според който градът се развива 
около няколко ядра, представляващи центрове на развитието на града, около 
които се формират концентрични или секторни конфигурации. Екологичните 
жилищни модели предполагат, че имигрантските групи първоначално се гру-
пират в етнически квартали, но в крайна сметка се абсорбират в обществото. 

Klaff (1987) посочва, че в зависимост от характеристиките на населението, 
които се вземат предвид, то е разпределено според зоналния модел, а според 
други – според секторния модел. Авторът дава пример с имигрантските етни-
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чески групи в градовете в САЩ, които придават характеристики на секторния 
модел, докато населението с различен икономически статус се разпределя кон-
центрично в пространството. 

Известният социолог Gerald Suttles (1968), който живеел в мултиетниче-
ските квартали на Чикаго, базирайки се на опита си, изказва предположение, 
че причините за пространственото обособяване са основно три: 1. Свеждане до 
минимум на конфликтите между различните групи; 2. Засилване на самокон-
трола в еднородните групи; 3. Засилване на политическото влияние. 

Klaff (1987), базирайки се на редица изследвания, обобщава основните 
причини за групиране на етническите общности в пространството: 

– етно-културни фактори: проявяват се при конфликт на дадена етническа 
група с мнозинството или друга етническа общност, като при ситуирането ѝ в 
пространството се търси сигурност и запазване на идентичността й;

– дискриминационни фактори: играят негативна роля при заселване на 
етническите групи в резултат на законодателна уредба или неофициално;

– социално-икономически фактори: формират се от социално-икономиче-
ския статус на етническите групи, което определя различните възможности, от-
криващи се пред тях на пазара на жилища, и достъпа до други градски ресурси. 

Kempen and Marcuse (1997) разкриват четири групи фактори, които засил-
ват процесите на пространствена сегрегация: 1) измененията в режима за на-
трупване на капитала и посоката на капиталовите потоци, които водят до про-
мени в избора за местоживеене; 2) демографските промени, тъй като възмож-
ностите за работа водят до формиране на миграционни потоци както в между-
народен мащаб, така и в рамките на дадена държава или град; 3) ксенофобията 
и расизмът, които могат да доведат до концентрацията на етнически групи в 
определени области, като по този начин се формират сегрегирани простран-
ства; 4) променящата се роля на публичния сектор, която принуждава хората 
да разчитат повече на пазарните стратегии за достъп до жилища, което засилва 
процесите на сегрегация. 

В публикацията на Petsimeris (1998) на примера на градовете Торино, Ми-
лано и Генуа, които са важни центрове не само в Италия, но и в градската йерар-
хия в Европа, се посочва, че международното разделение на труда, процесите 
на деурбанизация, деиндустриализация, експанзията на сектора на услугите оп-
ределят в голяма степен социалното разделение, което дефинира и нова прос-
транствена организация на макро-, мезо- и микрониво. Той посочва и, че от 
голямо значение е не само мрежата от градовете и тяхната йерархия, но и тран-
сформацията на вътрешноградското пространство. По този начин се разкрива 
сложността на форми на социална поляризация и пространствена (жилищна) 
сегрегация и по-специално тяхната структура и пространствена организация. 
При изследването на тези процеси е важно да се проследят промените в броя на 
населението в отделните части на града, както и на отделните социални групи и 
етнически общности и разпределението им в градското пространство. 

Massey, Denton (1988) подчертават значението на нивата на акултурация и 
социално-икономическа мобилност върху местоположението на имигрантите в 
жилищните квартали. Според Johnston et al. (2007) разделянето на етническите 
групи в градското пространство е следствие от три процеса: дискриминация, 
неблагоприятно положение и индивидуален избор. 

8 Проблеми на географията, 3–4/2016 г. 
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Gultekđn (2009) определя две групи фактори за пространствена сегрегация:
– вътрешни фактори: етническо групиране (лоялност към етническата 

идентичност и култура), начин на живот и ценности, демографски процеси, ет-
нически и социални отношения, квартални ефекти, училищна сегрегация;

– външни фактори: социално изключване, основаващо се на етническа 
принадлежност, – изключване от социалния живот на града, от пазара на труда, 
от достъпа до жилищния сектор и социални жилища, от различни институции. 

Gidley, Caputo (2014) определят четири групи причини за пространствена-
та интеграция и сегрегация: дискриминационни, етнически, социални и паза-
рът на недвижими имоти.

Busetta et al. (2015) разпределят причините за жилищната сегрегация на 
две групи: 

– в първата група са причините, продиктувани от доброволни решения 
или предпочитания на лицата да живеят в хомогенна етническа среда;

– във втората група попадат икономически ограничения, социално из-
ключване, дискриминация на пазара на жилища и концентрация на социални 
жилища, които принуждават лицата неволно да се ориентират към тяхната ет-
ническа среда. 

В същата публикация се посочва, че трябва да се имат предвид и други 
индивидуални характеристики на мигрантите: време на пристигане, заетост, 
лични умения, образование и т.н., които също могат да оказват влияние върху 
нивото на пространствена сегрегация. 

Учените поддържат мнението, че степента на жилищна сегрегация е при-
емлив показател за асимилация.

Klaff (1987) посочва, че в повечето изследвания, които проучват въздейст-
вията при жилищното разпределение на малцинствените групи, се правят пред-
положения, че: 

1. Жилищната изолация е важен показател за липсата на асимилация;
2. Етническите групи не желаят асимилация от мнозинството.
Според Grbic еt al. (2010) в оформянето на вътрешната структура на град-

ското пространство съществуват две противоположни тенденции: концентра-
ция, която води до етническа жилищна сегрегация, и дисперсия, която води 
до пространствна асимилация на етническите групи. Така че процесът на 
пространствена асимилация, или етническа жилищна интеграция, възниква в 
резултат на акултурацията на етническите (малцинствени) групи и постигане 
на социално-икономическите мобилности. Етнически затворените обособени 
квартали изолират групата от важните механизми на асимилация, огранича-
ват културните контакти, влияещи върху социализацията на младото населе-
ние, оказват съществено влияние върху ендогамията, сключването на смесени 
бракове, възходящата трудова мобилност и взаимодействията между отделни-
те групи. Предполага се, че сегрегацията ограничава социалната мобилност и 
има особено отрицателни ефекти върху психологическото развитие на групата, 
която е сегрегирана – с други думи, колкото по-ниска е степента на сегрегация, 
толкова по-голяма е вероятността групата да е обхваната от процеса на асими-
лация. 

През последните години проучванията са насочени към изясняване на при-
чините, степента и моделите на пространствена сегрегация не само в рамките 
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на отделните държави (например Johnston et al., 2007), но се правят и опити 
да се моделира ситуацията между отделни страни (Peach, 1999). Ценен принос 
в това направление е публикацията на Musterd (2006), в която се анализират 
нивата (измерването), причините за възникването и последствията от прос-
транствената сегрегация в Европа. Авторът подчертава силно фрагментирания 
и диверсифициран характер на тези процеси, като идентифицира основните 
фактори, влияещи върху различната степен на пространствена сегрегация: раз-
нообразието на политически системи или степента на влияние на „социалната 
държава“, различията в протичането на урбанизационните процеси, културните 
характеристики, историческите фактори. В стремежа си да допринесе за по-ши-
рокото разбиране на пространствената сегрегация Musterd (2005) в друго свое 
изследване се опитва да изясни причините за различните ѝ измерения в Евро-
па и САЩ. Традиционно в Съединените щати концепцията за пространствена-
та сегрегация се основава главно на показатели, отнасящи се до етническата 
принадлежност на лицата, а в Европа тази концепция се изгражда на базата на 
социално-икономическия статус, нивото на образование на населението и ка-
чеството на жилищата. Повечето от европейските изследователи са на мнение, 
че появата на градския упадък и изостаналите квартали е свързана със социал-
ната сегрегация, насочена към бедните, непривлекателни, предимно периферни 
части на града. Musterd (2005, 2006) идентифицира факторите, които оказват 
влияние за тези по-ясно изразени процеси в САЩ и по-умерените етнически 
и социални пространствени неравенства в Европа. Според него тези процеси в 
Европа имат по-ясно изразен фрагментарен характер поради факта, че в нейния 
пространствен обхват се включват държави със съществени различия в своето 
историческо, социално-икономическо, културно развитие, политически систе-
ми, по-добре развити обществени транспортни системи и т.н., което намалява 
влиянието на фактори като дискриминация на пазара на жилища и достъпност 
до работни места, по-широкото предоставяне на социални жилища в Европа 
в сравнение със САЩ. В исторически план Musterd (2005) и Kempen (1994) 
посочват запазването на хомогенния характер на градовете на Централна и Из-
точна Европа през първите десетилетия на ХХ в., като посочват, че причини-
те за това са насилственото изселване на етническите групи, или т.нар. етни-
ческо прочистване, съпроводено с бежански вълни след края на войните през 
първата половина на века. Те посочват, че увеличаването на пространствената 
сегрегация в западноевропейските градове от началото на следвоенния период 
е свързано с интензивните процеси на индустриализацията, които насърчават 
имиграцията на население от бившите колонии и Южна Европа. Тези етниче-
ски малцинства представляват важен компонент в структурата на населението 
на градовете в Западна и Южна Европа през последните десетилетия на ХХ в. 
след една продължителна, трайна и интензивна вълна на международна ими-
грация, като едва след това тези процеси стават предмет на изследване от реди-
ца учени (Fujita, Maloutas, 2012). Много емпирични изследвания са доказали, че 
пространствената сегрегация се засилва не само в европейските градове, като 
например Стокхолм (Harsman, 2006 г.), Рим, (Mudu, 2006 г.), Лондон (Sassen, 
1991), но и на други места – Истанбул (Eyradin, 2008). Само няколко случая 
показват спад в сегрегацията, като например Атина (Maloutas, 2007) и Осло 
(Wessel, 2000).
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Съществуват много дебати за това дали и до каква степен пространствена-
та сегрегация на свой ред възпроизвежда или засилва социалното разделение 
и социалната неравнопоставеност. В литературата преобладава мнението, че 
пространствената сегрегация е израз на социалната изолация, която изостря 
бедността и ограничава отделните групи да участват активно в социалния жи-
вот. Тя предполага ограничен достъп до образование, работни места, здраве-
опазване и други обществени услуги и оттук тя е основен фактор за социална 
сегрегация и възпроизвеждане на акумулирани недостатъци. Според повечето 
публикации жилищната сегрегация намалява социалните контакти, образова-
телните и кариерните очаквания и оформя предвидени житейски траектории 
на членовете, при които уязвимостта между поколенията се възпроизвежда. 
Cassiers, Kesteloot (2012) изследват социално-пространствените неравенства и 
социалната кохезия в европейските градове. Според тях пространствените не-
равенства поставят ограничения върху възможностите за социалното сближа-
ване в градовете. Те посочват, че съществуват много политически механизми, 
които имат за цел намаляване на пространствените неравности, но тяхното 
въздействие е ограничено. Обикновено по-високата степен на пространстве-
на сегрегация е свързана с по-ниски средни доходи, високи нива на бедност, 
ограничените възможности за заетост, висока безработица, концентрация на 
хора с по-ниски умения и образователно равнище, висок дял на инвалидизи-
рани лица, висок дял на хората, получаващи социални помощи и други обез-
щетения; липса на постоянна и добре платена работа на пълен работен ден; 
по-малко представители в управленските среди и в отделните институции от 
населението, обитаващо тези квартали, по-евтини жилища, концентрации на 
социални жилища, липса на удобства и т.н. Тези квартали обикновено имат 
репутация на райони с висока престъпност. Много по-голяма е възможността 
за появата на безскрупулни работодатели, включително и на такива от съща-
та етническа общност, които да се възползват от местното население по из-
ключително експлоататорски начин. Същото се отнася и до предоставянето 
на нелегални кредити с високи лихви, изключително неизгодни за местното 
население, и т.н. 

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 
НА АРМАН МАХАЛА – ГР. ПЛОВДИВ

Развитието на града се определя от комплексното взаимодействие и раз-
витие на структури от различни пространствени нива. Глобалните процеси на 
икономическо преструктуриране в световен мащаб имат своето въздействие 
върху демографското, икономическото, социалното и политическото развитие 
на отделните държави, региони и градове. Географското положение, формата 
и структурата както на града, така и на самата сегрегирана градска структура, 
определят в голяма степен влиянието на пространствената сегрегация. То се 
разглежда в два контекста:

– Като фактор, който определя бъдещите етнически, културни, социални, 
икономически взаимодействия на етническата група с останалите градски жи-
тели;



117

– Като резултативна величина от въздействието на различни по своя ха-
рактер, значение и интензитет фактори, проявяващи се през различни периоди 
от време, които са оказали влияние върху формирането, преструктурирането и 
развитието на отделните квартали.

Градът не може да се разглежда изолирано, без да се отчита мястото му в 
йерархичната териториална съгласуваност в мрежата от градове, от една стра-
на, и процесите, които протичат между различните части на града, от друга. 
Влияние върху възникването и динамиката на определена градска гетоизирана 
структура оказва и мястото, което заема самият град спрямо заобикалящото го 
пространство, като например характера на етническата структура на околните 
селища, местоположението на града в йерархичната градска структура и т.н. 

Географското положение на самата сегрегирана градска структура в прос-
транството дава информация за взаимовръзката ѝ с останалите части на града 
(фиг. 2). Мястото, където се установяват етническите общности, е от голямо 
значение за успешната интеграция, тъй като в голяма степен то определя еже-
дневните взаимодействия на етническите общности с мнозинството. Прос-
транствената сегрегация увеличава вероятността за социално взаимодействие с 
членове със сходни социални характеристики, ценности и очаквания, които се 
локализират в непосредствена близост, така че членовете на групата да могат да 
си взaимодействат и да поддържат груповите норми (Klaff, 1987). С течение на 
времето различните квартали на града получават определена социална оценка, 
отразяваща социалните характеристики на местното население, а разстоянието 
в пространството става индикатор за социална дистанция. Някои учени смятат, 
че с модерните техники на комуникация и високата пространствена мобилност 
на населението териториалните ограничения намаляват. За географите населе-
ното място е модел на взаимодействие, в който общността е силно свързана 
с територията. Развитието на транспорта и комуникациите намаляват терито-
риалните ограничения, но мястото на пребиваване се разглежда като основен 
фактор за начина на живот, който предопределя различни взаимодействия. 

Южна Централна България се нарежда на второ място по брой на ромско-
то население в страната през периода от началото на ХХ в. до преброяването 
през 2011 г. При първите преброявания на ХХ в. тук се отчита концентрация 
на около 21-22 % от ромите в страната. След 1920 г. тя се нарежда на първо 
място по брой на ромите, като се наблюдава тенденция на непрекъснатото му 
увеличение, и през 1956 г. той достига близо 30 % (29,3 %). От началото на ХХІ 
в. Южна Централна България изпреварва Североизточна със 7 пункта и през 
последното преброяване в нея се съсредоточават 28,6 % от ромите в страната. 
Относителният дял на ромите в Южна Централна България до началото на 90-
те години на ХХ в. е близък до средния за страната (3,7 %) и през отделните 
години е около 2,3-2,9 %. През последните три преброявания е отбелязан по-ви-
сок относителен дял на ромското население с близо 1 пункт, което нарежда тази 
част на страната на трето място след Северозападна и Югоизточна България. 
Има ясно изразена тенденция на нарастване на броя на ромското население през 
целия разглеждан период и от 10 хил. д. роми през 1900 г. достига близо 100 000 
през 2011 г.

В Пловдивско-Пазарджишкото поле е съсредоточена близо половината от 
ромите в Южна Централна България до средата на 50-те години, след което 
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този дял намалява на 1/3. Още в началото на ХХ в. общините Пазарджик, Пло-
вдив и Септември освен с голям брой се отличават и с висок относителен дял 
на ромите (над 4 %). До края на Втората световна война се отбелязва нарастване 
на относителния дял и в съседните общини (Родопи, Раковски и Марица). През 
социалистическия период с най-голямо нарастване на относителния дял (с над 
6 пункта) се отличават общините Марица, Съединение, Лесичево, Стамболий-
ски, Садово, Калояново, Брезово. Тази тенденция продължава и до последното 
преброяване (2011 г.), като голяма част от общините са с над 10 % роми – Бре-
зово, Садово, Раковски, Родопи.

Гр. Пловдив попада в Маришкия ареал, който е с висока концентрация на 
ромско население и е вторият по териториален обхват (фиг. 1). През 1992 г. аре-
алът заема 3,2 % от площта на страната и до 2011 г. нараства на 5 %, като в него 
са концентрирани близо 10 % от ромите в България. Териториалното разшире-
ние е в североизточна посока от гр. Пловдив, като се включват също селища от 
Сакарска област, северното предпланинско стъпало на Източните Родопи и се-
лища, намиращи се западно от Харманли и Свиленград. Ако се сравнят данните 
за броя на ромите от преброяванията през 1992 г. и последното през 2011 г., 
се отбелязва нарастването му с 34,9 %. Относителният им дял е най-нисък в 
сравнение с останалите ареали, независимо че по абсолютен брой Маришкият 

Фиг.1. Ареали с висока концентрация на ромско население през 2011 г.
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ареал се нарежда на първо място. Относителният дял от 10 % през 1992 г. на-
раства незначително на 11,9 % през 2011 г., което се дължи на обстоятелството, 
че в неговия териториален обхват попадат големи градове, които имат голям 
абсолютен брой на ромите, но съставляват незначителен дял в етническата му 
структура. Друга причина за това е структурата на селищата по етнически при-
знак. В сравнение с останалите, Маришкият ареал с висока концентрация на 
ромско население се отличава с най-висок дял на селищата, които са с нисък 
относителен дял на ромите (под 10 %). Тези селища съставляват около 40 % от 
селищата с наличие на ромско население и в тях са концентрирани 1/3 от роми-
те в ареала. Сравнително нисък е делът на селищата с висок относителен дял на 
роми (над 30 %), които формират около 10 % от селищата с наличие на ромско 
население (16,7 %) през 1992 г., като до 2011 г. този дял нараства двойно – 20 % 
от населените места и 24,7 % от ромите.

Град Пловдив е разположен в западната част на Горнотракийската низина, 
по двата бряга на р. Марица. Той е вторият по големина град в България с на-
селение 341 хил.д. (2015 г.). По естествен начин градът се разделя на две части. 
На север от р. Марица е разположен единствено район „Северен“, известен още 
със старото си наименование Кършияка, а на юг се намира същинската част на 
града, включваща останалите пет района. През Пловдив преминават основни 
транспортни артерии с международно значение: пътят София-Одрин-Истанбул, 
София-Стара Загора-Бургас. Градът се явява и „основна врата“ към Родопите.

В Пловдив се обособяват четири „ромски“ квартала: „Столипиново“, „Ше-
кер махала“, „Хаджи Хасан махала“ и „Харман махала“ (Арман махала). В града 
освен българи живеят и значителен брой турци, роми, гърци, арменци и евреи 
(табл. 1). През последните години се обособяват и арабски, китайски, руски, 
украински и други диаспори. Преброяванията през последните десетилетия не 
показват реалния брой на ромската етническа група в града. Причините са в 
наблюдаваното явление „преферирано етническо самосъзнение“ – публично 
деклариране на друга, неромска етническа принадлежност. Попов (1991, 1994) 
определя преферираното етническо самосъзнание като феномен на двойна ет-
ническа идентификация, при която „околното население и макрообществото 
като цяло дават на дадена общност една етническа характеристика, а членовете 
на тази общност предпочитат да изразяват себе си с друга етническа характе-
ристика“. Марушиакова (1992а) определя две причини за този феномен. Пър-
вата причина е, че той се проявява при някои роми, загубили до голяма степен 
предишните си групови характеристики (т.е. колкото по-слаба е групата, колко-
то по-непълен при нея е наборът от типични черти на ромската група, толкова 
по-силно застъпено при нея е преферираното самосъзнаие). Втората причина е 
отношението на макрообществото и неговите институции спрямо ромите. Те са 
отхвърляни повсеместно както на институционално, така и на битово равнище, 
и сблъсквайки се с такова отношение на макрообществото, търсят обществено 
признание в лицето на друга етническа общност, която може да бъде най-голя-
мата в страната или да е призната от макрообществото. Тази е основната при-
чина за наблюдаваното публично деклариране на ромите като турци, българи, 
румънци и др. Като допълнителна причина Попов (1991) посочва общата рели-
гия и някои общи елементи от празнично-обредната система и сходния начин 
на живот по селата, а в определен смисъл и някои политически фактори при 
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турчеещите се роми. При търсенето на нова етническа самоличност ромите 
„подчертават стремежа си за интегриране и изравняване с околното население, 
като по този начин се стараят да избегнат прилагането към тях на негативни 
стереотипи, свързани с циганското население.“ (Марушиакова, 1992б).

При преброяването през 2011 г. като роми са се определили 9438 д., или 
3,1% от населението в Пловдив. В действителност по експертна оценка само в 
квартал Столипиново живеят 45-50 хил. д. роми, в Шекер махала са около 5000-
6000 д., в Хаджи Хасан махала са около 3000-4000 д. и в Арман махала – на 
базата на собствени проучвания са преброени 1800 д. 

Район „Северен“ (известен като Кършияка, Каршияка, Каршиака) е един 
от административните райони на община Пловдив. Името произлиза от турски 
език (Karşıyaka – „другия бряг“) и е свързано с местоположението му на север-
ния бряг на р. Марица. В района са локализирани две от четирите етнически 
обособени топоса в Пловдив – Арман махала (фиг. 2) и Шекер махала. В на-

Т а б л и ц а  1
Етническа структура на населението в гр. Пловдив 

според преброяването през 2011 г.

Лица, отговорили на въпроса 
за етническата принадлежност

Етническа група Не се 
самоопределямбългарска турска ромска друга

Брой 308866 277804 16032 9438 3105 2487

% 100 89,9 5,2 3,1 1,0 0,8

Източник: НСИ

Фиг. 2. Географско положение на Арман махала, гр. Пловдив 
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учната литература липсва каквато и да е информация за Арман махала, което, 
от една страна, силно затруднява изследователския процес по набирането на 
емпиричен материал за махалата, а от друга – поставя се предизвикателството 
да се изследва един етнически обособен топос – ,,tabula rasa“, да се приложат и 
тестват нови методи и техники, които в крайна сметка да позволят да се рекон-
струират процесите, фактите и събитията от формирането и развитието на една 
гетоизирана градска структура. 

В началото на XX в. на север от р. Марица в местността Харманите съ-
ществуват няколко дворищни имоти на българи, които се занимават основно 
със земеделие и по-малко с живодновъдство. С индустриализацията на града 
(най-вече северната част) започва процесът на миграция на бедни и безимотни 
турци и цигани от Предбалкана и околните села към Пловдив. Естествено по-
ради социално-икономическия си статус те се установяват в предградията и пе-
риферията на града. Така предградието Каршияка (вече включено в рамките на 
града) и махалата Арманите стават обект и притегателен миграционен център, 
но основният поток от мигранти (предимно мюсюлмани) към Арман махала 
е от различните райони на самия гр. Пловдив. Силен тласък в заселването на 
махалата от цигани и турци изиграва и откриването в съседство на Текстилната 
фабрика „Марица“ в края на 30-те години на XX в., където голяма част от се-
мействата постъпват на работа. През 1953 г., когато няколко текстилни фабрики 
се сливат и се полага началото на Текстилния комбинат ,,Марица“, необходи-
мостта от работна ръка се увеличава и се засилва миграционният поток към 
Арман махала от селата Крислово, Калековец, Левскиград (Карлово), Скутаре, 
Дълго поле и др. След миграционния бум на циганските и турските семейства 
българската общност постепенно мигрира в други части на града. Сега от общо 
близо 620 семейства българските са само 3.

За формирането на Арман махала влияние оказват също и природни яв-
ления. На 14 април 1928 г. Южна Тракия е разлюляна от силно земетресение. 
Пловдив е засегнат тежко, а само четири дни по-късно (18 април) градът е опус-
тошен от следващо по-силно земетресение. Разрушените сгради са над 73 280. 
Голяма част от живеещите във вътрешните или периферните части на града 
роми и турци остават без покрив. Така към землището Харманите се пренасочва 
нов миграционен поток.

Друг природен катализъм значително редуцира броя и етническия състав 
на Арман махала – през ранния следобед на 26 юни 1957 г. водите на р. Марица 
заливат кв. Каршияка и други райони на града. Над 1000 къщи са разрушени 
или силно увредени. По понятни причини най-много пострадали има в Арман 
махала и Столипиново. Керпичените къщи не издържат на 4-метровия кален 
воден стълб на реката. След като половината къщи на махалата са отнесени, 
за пострадалото ромско население държавната и местната власт, заедно с до-
броволния труд на пострадалите, изграждат през 1958 г. повече от 300 еднофа-
милни къщи в кв. Т. Каблешков (така се създава Шекер махала). Голяма част 
от преместените жители на Арман махала в новата махала не са само от ,,ав-
тохтонното“ населението на махалата, а и от късни мигранти-роми християни, 
,,отглеждащи прасета и живеещи в къщи от кал и клони в края на махалата“3. 

3 Н.В., 79 г.-мъж, обущар, самоопределя се като турчин.
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Арман махала се намира непосредствено до Северната индустриална зона 
на гр. Пловдив с приблизителна площ от 0,045 km². Разположена е между бив-
шия Текстилен комбинат „Марица“, Професионалната гимназия по кожени из-
делия и текстил „Д-р Иван Богоров“, хипермаркет „Кауфланд“ и бившия Ав-
токомбинат (фиг 3). В близост до големия жилищен блок, населен с етнически 
българи, наричан „Малкият гигант“, се намира друга малка махала, населена с 
роми-бургуджии. В западната част на махалата живее общност, която се само-
определя като турска.

Така оградена, махалата има малки въможности за разрастване, които 
единствено се очертават в южна посока. През последните 20-25 години строи-
телството на масивни и паянтови сгради продължава, но преобладаващата част 
от тях са незаконни. 

Близостта на Арман махала до голяма степен определя и жилищната поли-
тика на повечето български семейства, живеещи в съседство. Въпреки липсата 
на експлицитно изявени антиромски действия, предствителите на българската 
общност при възможност напускат граничните контактни зони, като разпрода-
ват своите жилища на цени далеч по-ниски от пазарните им стойности и мигри-
рат в т.нар. ,,бели“ или ,,чисти“ зони.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пространствената изолация и сегрегация се проявява под действието на 
специфични механизми през различните исторически условия и при различни 
идеологически влияния. Социалните неравенства, както и дългосрочните етни-

Фиг. 3. Граници на Арман махала, гр. Пловдив: 1 – хипермаркет; 2 – Професионална 
гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Ив. Богоров“; 3 – „Малкият гигант“; 

4 – бул. „Северен“; 5 – ул. „Н. Беловеждов“; 6 – ул. „Еледжик“
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чески взаимодействия рано или късно се отразяват върху структурата на прос-
транството. В тази връзка са изяснени отделните категории фактори, оказващи 
решаващо влияние върху формирането на гетоизираните градски структури, и 
степента, до която новите градски реалности оказват влияние върху различни-
те категории население, ежедневното им пространствено поведение, тяхното 
включване или изключване от обществото. Изясняване на връзките „простран-
ство–време“ и „пространство–население“ са изключително важни и формират 
централния фокус на научните изследвания в тази област. Те са резултат от про-
дължителното взаимодействие между специфични пространствени модели и 
социалните, икономическите, политическите, природногеографските и инсти-
туционалните трансформации, от една страна, и от поведението на различните 
участници и предоставените им възможности, от друга.

От направения преглед на литературата и различните теории, концепции и 
гледни точки е изяснен понятийният апарат, обособени са основните категории 
фактори, влияещи върху формирането на различни модели на пространствена 
сегрегация, като по този начин е осигурена теоретичната основа на изследва-
нето. Съставената методика за изследване на тези фактори ще бъде приложена 
конкретно за определяне на степента на влиянието им върху процесите на прос-
транствена сегрегация и формирането и развитието на сегрегираната градска 
структура на гр. Пловдив (на примера на Арман махала). От направената харак-
теристика на географското положение на махалата се вижда нейната локализа-
ция и възможностите ѝ за пространствено развитие. 
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