
35

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2022 • Sofia

ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА 
СЕГРЕГАЦИЯ И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО 
И РАЗВИТИЕТО НА ГЕТОИЗИРАНАТА ГРАДСКА СТРУКТУРА 

ХАРМАН МАХАЛА, ГР. ПЛОВДИВ

Надежда Илиева1

DOI: 10.35101/prg-2022.1-2.3

Пространствената сегрегация се проявява по различен начин през отделните ис-
торически периоди в зависимост от различните идеологически, политически, социал-
но-икономически, етнокултурни и други влияния. Постсоциалистическите общества са 
изправени едновременно пред много предизвикателства, които водят до сложни отра-
слови и пространствени промени, включително и в градовете. Налице са нови модели 
на социално-пространствена поляризация, основаваща се все повече на неравенството 
на доходите и на етническата принадлежност. Социалните неравенства, както и дъл-
госрочните етнически взаимодействия, рано или късно се отразяват върху структура-
та на пространството. Различните форми на пространствена сегрегация в България са 
свързани с териториалната концентрация преди всичко на ромската етническа група. 
Факторите, които оказват влияние върху формирането на различни модели на простран-
ствена сегрегация, са обособени в две групи: вътрешни или доброволни (етнокултурни 
и демографски) и външни (политически и институционални, социално-икономически и 
дискриминационни) фактори. В настоящата публикация са анализирани демографските 
фактори, като част от вътрешните, за формиране и развитие на ромската гетоизирана 
структура Харман махала, гр. Пловдив. Използвани са комбинирани методи с цел по-
лучаване на количествени и качествени данни, чрез които са проучени изследваните 
процеси в по-голяма дълбочина. Демографските фактори са ключови при определяне 
различията в нивата на пространствена сегрегация и до голяма степен определят сте-
пента на влияние на останалите групи фактори. В тази връзка е направен задълбочен 
анализ на особеностите и начина на формиране на съвременната етническа структура, 
броя на ромското население в отделните градски зони, етническото многообразие на 
Харман махала, дела на отделните етнически общности, тенденциите в демографското 
и миграционното поведение на ромите в изследвания квартал, възрастовата, образова-
телната и религиозната им структура, състава и характера на домакинството. 

Ключови думи: пространствена сегрегация, градска гетоизирана структура, Хар-
ман махала – гр. Пловдив, демографски фактори
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DEMOGRAPHIC FACTORS FOR SPATIAL SEGREGATION AND THEIR 
IMPACT ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE GETHOIZED 

URBAN STRUCTURE HARMAN MAHALA, PLOVDIV

Nadezhda Ilieva

Abstract. Spatial segregation manifests itself in different ways during different historical 
periods depending on the different ideological, political, socio-economic, ethnocultural and 
other influences. Post-socialist societies face many challenges at the same time, leading to 
complex sectoral and spatial changes, including in cities. There are new models of socio-
spatial polarization, increasingly based on income inequality and ethnicity. Social inequalities, 
as well as long-term ethnic interactions, sooner or later affect the structure of space. The 
various forms of spatial segregation in Bulgaria are related to the territorial concentration 
of the Roma ethnic group, and the increase in the level of their spatial segregation in recent 
decades is proven. The factors that influence the formation of different models of spatial 
segregation are divided into two groups: internal or voluntary (ethnocultural and demographic) 
and external (political and institutional, socio-economic and discriminatory) factors. This 
publication analyzes the demographic factors, as part of the internal ones, for the formation 
and development of the Roma ghettoized structure Harman Mahala, Plovdiv. Combined 
methods were used in order to obtain quantitative and qualitative data, through which the 
studied processes were studied in greater depth. Demographic factors are key in determining 
differences in levels of spatial segregation and largely determine the degree of influence of 
other groups of factors. In this regard, an in-depth analysis of the peculiarities and ways 
of forming the modern ethnic structure, the number of Roma population in different urban 
areas, the ethnic diversity of Harman neighborhood, the share of ethnic communities, trends 
in demographic and migratory behavior of Roma in the study area , their age, educational and 
religious structure, composition and character of the household. In order to formulate effective 
national and regional policies and strategies for Roma integration and to objectively assess 
their effectiveness, there is an urgent need to improve the collection of ethnicity data through 
regular monitoring. The developed methodology to some extent solves the problem of lack of 
data. The application of the compiled research algorithm collects a wide range of data related 
not only to the demographic characteristics of the Roma population. Despite the observed 
trends of decreasing natural growth, there is a rapid increase in population in the urban 
ghettoized structure Harman neighborhood. The decline in the birth rate is mainly the result 
of policies to keep children in school and increase their educational level, as well as increased 
emigration, which has a limiting effect on the number of births. Although emigration has 
been intense over the last decade, it is not necessarily accompanied by a change of residence, 
as in many cases migration processes are intermittent, sporadic. Returning from abroad with 
their savings, many Roma buy real estate in other parts of the city and surrounding villages 
and despite the change in status, income and marital status keep their property in the Roma 
neighborhood in their desire to keep family, clan, neighborhood relationships. The Muslim 
religion and the Turkish mother tongue play a very strong role in the formation of the ethno-
territorial community and the alienation of the state. These ethnic features lead to the formation 
of the idea of alienation of Turkish Roma (such as over 90% of the population of Harman 
Mahala) not only from the majority, but also from other Roma groups. There is a process of 
searching for a new self-identification, of the formation of an ethnic community related to 
the Turkish identity. This desire is growing to such an extent that the Roma recognize Turkey 
as their homeland and as a country that would solve their accumulated problems, forming in 
their minds an idealized image that in no way corresponds to reality. All these processes give 
grounds to draw the conclusion about the strong influence of the internal factors for spatial 
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segregation of the Roma in the formation of the urban ghettoized structures in the city of 
Plovdiv. The development of a successful regional policy will be effective, provided that the 
demographic situation, the number and location of individual ethnic and religious communities 
and their problems are known. The research done partly covers these needs, but there are also 
many problems that need to be addressed. In practice, the nature of demographic processes 
and whether the Roma will copy the reproductive and marital behavior of the majority depend 
on future integration problems. The integration processes will also determine the speed and 
intensity of the transition of the Roma to the fourth phase of the demographic transition. It 
is related to increasing the requirements for raising children, raising the educational level of 
the Roma, as their economic well-being is one of the most important factors influencing the 
change of their values. Trends in demographic development show that the increase in the 
Roma population will continue, which will maintain the high demand for housing. All these 
facts, in turn, will pose significant challenges to the physical planning of new homes.

Keywords: spatial segregation, urban ghettoized structure, Harman Mahala - the city of 
Plovdiv, demographic factors

УВОД

Пространствената сегрегация се проявява по различен начин през отдел-
ните исторически периоди в зависимост от различните идеологически, поли-
тически, социално-икономически, етнокултурни и други влияния. Eдни от ос-
новните предизвикателства, които стоят пред европейските градове през пред-
стоящите десетилетия, са свързани със социално-пространствените проблеми 
(увеличаване на неравенствата в обществото и социално-пространствената по-
ляризация, която е непосредствено свързана с процесите на интеграция). Пост-
социалистическите общества са изправени едновременно пред много предиз-
викателства, които водят до сложни отраслови и пространствени промени, 
включително и в градовете. Налице са нови модели на социално-пространстве-
на поляризация, основаваща се все повече на неравенството на доходите и на 
етническата принадлежност. Социалните неравенства, както и дългосрочните 
етнически взаимодействия, рано или късно се отразяват върху структурата на 
пространството.

В научната литература трудно може да се намери ясна и общоприета де-
финиция за това какво представлява пространствената сегрегацията. Тя е тол-
кова разнообразна и повсеместно разпространена, че опитите да се даде една 
обща дефиниция са безуспешни. В повечето случаи термините „простран-
ствена сегрегация“, „социално-пространствена сегрегация“, „жилищна сегре-
гация“, „сегрегация“, „етническо (жилищно) разделяне“ и „социална сегрега-
ция“ често се смесват, понякога се използват като синоними, а понякога и с 
различни значения, без да бъдат точно определени. Тази практика често може 
да се наблюдава в емпиричните изследвания, с изключение на теоретично ори-
ентираните изследвания, (например Peach (1975), Massey, Denton, (1987, 1988), 
Friedrichs (1998) и др.). От многобройните дефиниции за сегрегация, свързани с 
последните проучвания, могат да бъдат посочени само няколко примери: 

• „Пространствената сегрегация е пространствено разделение на различни-
те групи от населението в рамките на даден географски ареал“ (Saltman, 1991);

• „Пространствената сегрегация е многомерен и универсален феномен на 
пространствена диференциация ... тя е израз на социална диференциация. Въ-
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преки това, не всяка социална диференциация е сегрегация ... Пространствена-
та сегрегация е съсредоточаване на различни социални групи в градското прос-
транство, като доказателство за това е, че те не са равномерно разпределени“ 
(Barbosa, 2001).

• „[...] става дума за социално „съседство“, за различни групи, споделящи 
обща територия“ (Espino, 2001). 

• „Пространствената сегрегация е „жилищно разделяне на групи от хора в 
рамките на дадена територия“ (Kempen, Özüekren, 1998). 

• „Ниската степен на пространствена сегрегация се определя от равномер-
ното разпределение на група от населението сред останалото население на да-
дена територия. Колкото по-голямо е отклонението от тази равномерност, тол-
кова по-голямо е нивото на сегрегация“ (Johnston, 1983). 

• „Най-често терминът се прилага само в случаите, в които етническите 
групи, които заемат дадена обособена територия, са в неравностойно положе-
ние“ (Brun, 1994).

Нарастващата пространствена сегрегация, произтичаща от нарастващата 
социална поляризация, не се ограничава само до западните градове. Понастоя-
щем учените посочват, че тези процеси са се превърнали в една от основните 
характеристики на постсоциалистическите градове и региони. Въпреки че съ-
ществуват значителни различия между бившите социалистически страни, може 
да се твърди, че градовете в тях се отличават с по-ниска степен на простран-
ствена сегрегация в сравнение с останалите европейски държави. По-ниската 
степен на пространствена сегрегация се обяснява с политиката по време на 
социалистическия период, основаваща се на привидно социално равенство и 
слаба диференциация на доходите, на жилищна политика, типична за социалис-
тическия режим, като поясняват, че горепосочените твърдения не са валидни 
за всички групи жители, особено за тези, които се идентифицират като роми 
(Sýkora, 1999, 2009; Matoušek, Sýkora, 2011; Szelenyi, 1983; Toušek, 2009, 2011; 
Marcinczak, 2007, и др.). В тези публикации се посочва, че различните форми на 
пространствена сегрегация са свързани с териториалната концентрация преди 
всичко на ромската етническа група, и се доказва нарастването на нивото на 
тази сегрегация през последните десетилетия.

Асенов (2018) въвежда понятието градски гетоизирани структури (ГГС), 
които могат да обхващат различни площи – един или няколко квартала или час-
ти от тях. Изследването на процесите на възникването, развитието и мястото 
им в градското пространство е от голямо значение, като се има предвид, че те 
дават много ясна оценка на многоаспектните отношения между етническите 
общности. Обособените ромски ГГС са типични за постсоциалистическите 
градове в голяма част от страните в Източна Европа – България, Румъния, Ун-
гария, Сърбия, Турция, Словакия, Чехия и др. Проблемите, които те пораждат и 
с които се сблъскват институциите, са идентични в тези страни, включително и 
в България. Наблюдава се определен социален модел, който може да бъде кон-
цептуализиран съобразно пространствените и социалните измерения. 

В монографията „Пространствена сегрегация – теоретични аспекти“  (Или-
ева, 2019) е изяснена същността на факторите, които оказват влияние върху 
процесите на просранствена сегрегация. В нея е направен преглед предимно на 
европейската и американската научна литература и са разгледани различни тео-
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рии, концепции и гледни точки, отнасящи се до факторите, влияещи върху фор-
мирането на различни модели на пространствена сегрегация. Те могат да бъдат 
обособени в две групи: вътрешни (доброволни) и външни фактори. Към пър-
вата група спадат етнокултурните и демографските, а към вторите – политиче-
ските и институционалните, социално-икономическите и дискриминационните 
фактори. Единствено емпиричните изследвания могат да отговорят на въпроса 
относно причините за пространствената сегрегация. В настоящата публикация 
са анализирани демографските фактори, като част от вътрешните, за формира-
не и развитие на ромската гетоизирана структура Харман махала, гр. Пловдив.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В настоящото изследване се използват комбинирани методи с цел получа-
ване на количествени и качествени данни, с което да се проучат изследваните 
процеси в по-голяма дълбочина. Нито един от методите не се прилага като до-
миниращ, а се възприемат като равностойни и взаимнодопълващи се, което га-
рантира постигането на задълбочени резултати. Според Bryman (2006) изборът 
на изследователска стратегия от този вид предоставя на авторите „богатство от 
данни“. Качествените методи за събиране на информация се използват, за да се 
разберат взаимоотношенията, които предварително са разкрити по време на ко-
личественото изследване. В количествено отношение проучването включва 500 
жители на Харман махала, или 27,8 % от населението на квартала, което е осно-
вание за голяма надеждност на получените резултати. Разработен е въпросник, 
чрез който е събрана емпирична информация за вида на домакинството, възрас-
товата и образователната структура, характера, интензитета и направленията 
на вътрешните и външните миграции, причините които ги пораждат, начина 
на самоопределение, особеностите в естественото възпроизводство, средния 
брой деца в едно семейство и др. Задължителен критерий при подбора на рес-
пондентите е по време на интервюто те да са обитатели на Харман махала. Те 
се разпределят в групи в зависимост от тяхната възраст, социално положение, 
ниво на доходите, структура на домакинствата, автохтонни жители или наскоро 
заселили се в махалата. Изследователят, използвайки полуструктурирано или 
неструктурирано интервю, се стреми да открие цялото разнообразие от отго-
вори на обитателите на Харман махала относно темата за пространствената 
сегрегация. 

В процеса на проучванията се очаква резултатите от тези количествени из-
следвания да се допълнят и потвърдят от качествените, които включват методи, 
често използвани в социалните научни изследвания: индивидуални дълбочинни 
интервюта, полуструктурирани интервюта, фокус групи. Прилагането на тези 
методи дават възможност за достъп до информация за социалните процеси, 
които няма как да се извлекат от статистическите данни, и отразяват субектив-
ната оценка на членовете на сегрегираната етническа общност. Фокус групите 
са полезни за събиране на информация, свързана със субективни възприятия от 
ключови заинтересовани страни. В това проучване е използвана фокус група, 
състояща се от седем ученика от ОУ „Йордан Йовков“, в което те се обучават и 
което е в близост до Харман махала. Предложените въпроси са предоставени на 
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участниците преди дискусията, проведена в предварително уговорена нефор-
мална обстановка и време и продължила около 90 минути, както се предлага от 
Leedy и Ormrod (2005), Rennekamp и Nall (2006) и ETA (2008). Тъй като фокус 
групата е хомогенна, участниците споделят открито своите преживявания.

Дълбочинното интервю се определя като качествена изследователска тех-
ника, която включва провеждане на детайлни индивидуални интервюта с малък 
брой респонденти, за да се разберат техните възприятия по отношение на проуч-
ваните процеси (Boyce, Neale, 2006). То е най-подходящо при ситуации, в които 
изследователят иска да зададе отворени въпроси, които изискват задълбочена 
информацията (Guion et al., 2011). Въпросите, използвани в тези интервюта, са 
формулирани по начин, чрез който респондентите разясняват темата, а не отго-
варят едноначно с „да“ или „не“ (Lisa et al., 2011). За разлика от затворените, от-
ворените въпроси не предоставят на респондентите възможни отговори, от кои-
то да избират (Bryman, 2008). Това им дава свобода да отговарят със свои думи и 
позволява на интервюиращия да проучи в дълбочина мненията и възгледите им 
по дадена тема. Дълбочинните интервюта включват не само задаване на въпро-
си, но систематично записване и документиране на по-детайлни отговори (Lisa 
et al., 2011). Longfield (2004) предлага дълбочинните интервюта да продължат 
1–2 часа в зависимост от търпението на участниците и интереса им към интер-
вюто. В това проучване интервютата са един от основните методи за събиране 
на данни. Подготвени са конкретни въпросници и са проведени индивидуални 
интервюта с предствители на местните органи на властта, които притежават зна-
чителни познания. Дълбочинни експертни интервюта са проведени и с дирек-
тора, заместник-директора и учители от ОУ „Йордан Йовков“, образователни и 
здравни медиатори от махалата. Интервюираните са избрани така, че да бъдат 
представителни за определена целева група. Те са запознати предварително с 
изготвените предимно отворени въпроси и всеки един от тях е интервюиран ин-
дивидуално в продължение на около един час, както предлагат Leedy и Ormrod 
(2005). Създава се възможност за поставяне последващи въпроси и  свободна 
комуникация с участниците (Gonsalves, 2008). В края на предварително зада-
дените въпроси всеки респондент е помолен да добави коментари относно об-
съжданото, за да се гарантира, че отговорите отразяват неговите гледни точки. 
Boyce и Neale (2006) идентифицират както предимствата, така и недостатъците 
при използването на дълбочинните интервюта. Основното им предимство е, че 
те предоставят много по-подробна информация от тази, която е достъпна чрез 
други методи за събиране на данни. За разлика от други методи, като например 
попълване на анкета, тези интервюта осигуряват по-спокойна атмосфера, тъй 
като респондентите могат да се чувстват по-комфортно в свободен разговор с 
интервюиращия. Съществуват и недостатъци: първо, отговорите на участници-
те могат да бъдат предубедени; второ, интервютата изискват повече време за 
провеждането им, за транскрибиране и анализ на резултатите. За да се получи 
подробна информация от интервюираните, трябва да се развие добро отноше-
ние с тях, включително да се прояви интерес към това, което говорят. Незави-
симо от това задълбочените интервюта предоставят ценна информация особено 
когато се допълват от други методи за събиране на данни. Общото правило за 
достатъчен размер на извадката от интервютата е постигнат, когато едни и същи 
разкази, проблеми и теми се повтарят от интервюираните (Boyce, Neale, 2006).  
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ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ

Демографските фактори са ключови при определяне различията в нивата 
на пространствената сегрегация. Някои променливи, като големината на гра-
да, особеностите в начина на формиране на съвременната етническа структура, 
броя на населението в отделните градски зони, етническото многообразие, дела 
на отделните етнически общности, различията в тяхното демографско развитие 
и миграционно поведение, структурата на домакинството, характера на семей-
ството, са водещи показатели при дефинирането на пространствената сегрега-
ция и до голяма степен определят степента на влияние на останалите фактори. 

БРОЙ И ЕТНИЧЕСКА САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РОМИТЕ

Етническият състав на населението на гр. Пловдив е представен от 4 основ-
ни етнически групи – българска, турска, ромска и арменска. През последните 
години се обособяват и арабски, китайски, руски, украински и други диаспори. 
В структурата на населението доминира българският етнос. При преброяването 
през 2011 г. българите съставляват 89,9 % от населението на града, или 277,8 
хил. д. За периода от началото на прехода до 2011 г. е регистрирано абсолютно 
и относително намаление на броя им. На фона на общото намаление на бъл-
гарското население в Пловдив – с 35 хил. д., в резултат на миграции, отрица-
телно естествено възпроизводство и промени в самоопределението на другите 

Таблица 1 
Етническа структура на населението в гр. Пловдив според преброяванията 

през 1992, 2001 и 2011 г.
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2011
Брой 308866 277804 16032 9438 5592
Отн. дял (%) 100 89,9 5,2 3,1 1,8

2001
Брой 338224 302858 22501 5192 7673
Отн. дял (%) 100 89,5 6,7 1,5 2,3

1992
Брой 341058 313259 17041 3640 7118
Отн. дял (%) 100 91,9 4,9 1,1 2,1

Източник: НСИ
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етноси, ромското население бележи постоянно нарастване, като за периода от 
началото на 90-те години на ХХ век до 2011 г. според официалната статистика 
броят му е нараснал близо три пъти. 

Броят на ромите според официалната статистика в гр. Пловдив е 9438 д., 
или 3,1 % от населението на града. По неофициални данни – по експертна оцен-
ка, само в кв. Столипиново живеят 45 000–50 000 роми, в Шекер махала са око-
ло 5000–6000 д., в Хаджи Хасан махала – 3000–4000 д., и в Харман махала – на 
базата на собствени проучвания са преброени 1800 д. (табл. 2). По непотвър-
дени данни общата численост на тези общности е около 65 000 души, а според 
апликационната форма, с която Пловдив печели номинацията за Европейска 
столица на културата през 2019 г., числеността на ромската общност е около 
80 000 души. На базата на тези проучвания ромите в града представляват при-
близително 20 % от населението му и около 10 % от общия (неофициален) брой 
на ромите в България (750 000) (Илиева, 2019). 

Преброяванията през последните десетилетия не показват реалния брой на 
ромската етническа група в града. Причините са в наблюдавания феномен на 
т.нар. преферирано етническо самосъзнение – публично деклариране на друга, 
неромска етническа принадлежност. Попов (1991, 1994) определя преферира-
ното етническо самосъзнание като феномен на двойна етническа идентифи-
кация, 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 характеристика“. Маруши-
акова (1992а, 1992б) определя две причини за този феномен. Първата е, че той 
се проявява при някои роми, загубили до голяма степен предишните си групови 
характеристики (т.е. колкото по-слаба е групата, колкото 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 макро-
обществото и неговите институции спрямо ромите. Те повсеместно са отхвър-
ляни както на институционално, така и на битово равнище, и сблъсквайки се 

Таблица 2. 
Брой на ромите в ромските квартали на гр. Пловдив

Наименование на ЕОК* Площ (ha) Обитатели (бр.)

2001 г. 2005 г.

1. Кв. Столипиново 54,00 35 000 45 000

2. Хаджи Хасан махала 9,0 4000 5000–6000

3. Шекер махала 10,0 6000 7000–8000

4. Харман махала 5,0 3000 3000–40000

Общо 78,0 48 000 60 000–65 000

* ЕОК – етнически обособени квартали
Забележка: Поради голямата динамика на заеманата територия и на брой население – цифрите са 
„от – до“. Всички данни са предоставени от експертите на „Еврофорум Европа“.
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с такова отношение, търсят обществено признание в лицето на друга етниче-
ска общност, която може да бъде най-голямата в страната или да е призната от 
макрообществото. Тази е основната причина за наблюдаваното публично де-
клариране на ромите като турци, българи, румънци и др. Попов (1991) посочва 
като допълнителни причини общата религия, някои общи елементи от празнич-
но-обредната система и сходния начин на живот по селата, а в определен сми-
съл и някои политически фактори при 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 населе-
ние.“ (Марушиакова, 1992а). 

От  проведените теренни проучвания на населението в Харман махала се 
установява, че регистрираните жители през 2020 г. са 1723 души, а нерегистри-
рани са 86 души, или общият брой на ромите е 1809 души. От тях пълнолетни 
са 1208 души (66,8 %), а непълнолетни – 601 души (33,2 %). Количествените 
проучвания показват, че 75,8 % от населението в махалата се определят като 
турци – подгрупата хорохане рома, 19,8 % – като роми от подгрупата бургу-
джии, а 4,5 % – като българи (фиг. 1, 3). Мюсюлманската религия е посочена от 
96,5 % от респондентите. На въпроса „На какъв език говорите вкъщи?“  77,5 % 
отговарят на турски; 13,5 % – на ромски, и 8,9 % – на български език (фиг. 2). 
Има ясно разграничение между трите етнически общности. В западната и цен-
тралната зона на квартала има обособена група, чиито жители се самоопреде-
лят като бургуджии, които традиционно говорят ромски език. През 2018 г. част 
от къщите, обитавани от тях, са разрушени, а семействата са преместени в со-
циални жилища в кв. Столипиново. Наблюдава се ясно разграничаване между 
двете етнически общности – бургуджии и хорохане рома. Това се потвърждава 
най-вече от факта, че бракът между техни представители не е практика и не се 

Фиг. 1. Начин на самоопределение на жителите на Харман махала, 
гр. Пловдив
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приема с голямо одобрение от страна на турски говорящото малцинство (хоро-
хане рома).

Както се отбелязва по-горе, преобладаващата част от населението на Хар-
ман махала спада към групата на хорохане рома, които възприемат Турция като 

Фиг. 2. На какъв език говорите обикновено вкъщи?

Източник: Асенов (2018)

Фиг. 3. Пространствено разположение на населението в Харман махала по начин 
на самоопределение
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химера, мечта, блян, идеал, като някаква недостижима илюзия. При анкетните 
проучвания 87 % от респондентите заявяват, че гледат предимно турска теле-
визия. Не само по-възрастното население, но и учениците, без дори да им е 
зададен въпросът за тяхната етническа самоидентификация, съвсем спонтанно 
споменават, че се самоопределят като турци. Тази идеалистична представа е 
изградена на базата на турските медии, които широко присъстват в тяхното еже-
дневие, а не на реални познания, свързани с тази страна. На въпроса, зададен на 
ученици, „Коя дестинация бихте искали да посетите в Турция?“ единствените 
отбелязани отговори са свързани с Истанбул, а на допълнителния въпрос да 
посочат друго място, нито един от респондентите не дава отговор. Копирането 
на турски ритуали се наблюдава не само в празнично-обредната система, но 
и във всичко, свързано с ежедневието на ромите. Тази илюзия стига дотам, че 
жителите на Харман махала искрено вярват, че Турция ще се намеси при реша-
ването на техните проблеми, включително, че в даден момент те ще могат да се 
преселят там. 

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ

В научната литературата се отделя голямо внимание на миграциите като 
фактор, който оказва съществено влияние върху нарастването на етническото 
многообразие. 

Вътрешномиграционните процеси са много по-изразителни през предход-
ните десетилетия. В годините преди Втората световна война и по време на со-
циалистическия период се наблюдава една значително по-интензивна вътрешна 
миграция. Делът на родителите и прародителите на респондентите, родени из-
вън гр. Пловдив, нараства съответно приблизително с десет и двадесет пункта, 
като по-ниският дял на жените се запазва. На въпроса „Къде са родени Вашите 
родители (майка и баща) и прародители (дядо и баба)?“ приблизително ¼ от 
респондентите посочват, че един или двама от родителите им са родени в друго 
населено място, като на половината от тях месторождението е гр. Асеновград, 
а на останалите е в села, намиращи се в близост до гр. Пловдив – Първенец, 
Калековец, Крислово. Още по-голям е делът на родените извън града прароди-
тели – 38,2 % от респондентите посочват, че поне един от тях е роден в друго 
населено място (фиг. 4). Като месторождение на повечето от тях са отбелязани 
селата, разположени: на север от града – селата Дълго поле (20 %), Крислово 
(11 %), Динк (9 %), Ръжево (3 %), Желязно (2 %), Труд (2 %), Маноле (2 %), 
Войводиново (2 %), Скутаре (2 %); на юг от града – гр. Асеновград (9 %), с. 
Първенец (4 %), с. Татарево (2 %); на запад от гр. Пловдив – с. Оризари (4%). 
В Карлово и с. Розино, Карловско, са родени 16 % от прародителите на респон-
дентите в Харман махала. 

Преобладаващата част от прародителите – над 80 %, се преселват от селата 
в близост до гр. Пловдив, като респондентите посочват две основни причини за 
това: работата в текстилния комбинат „Марица“, който се намира в непосред-
ствена близост до ромската гетоизирана структура, и сключването на брак. 

За характера на миграциите в Харман махала може да се съди от данните 
за месторождението на респондентите – 97 % са родени в Пловдив, като превес 
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имат мъжете  – 88,2 %,  а жените – 86,2 %. По-ниският дял на жените може да 
се обясни с обстоятелството, че при сключване на брак съпругата се премества 
при семейството на съпруга. 

През последните години интензивността на вътрешната миграция намаля-
ва поради две основни причини. Първата е липсата на пространство, което така 
или иначе е крайно недостатъчно за сегашните жители на махалата. Втората 
причина е свързана със стремежа на местните жители да запазят сравнител-
но автохтонния произход на населението и територията си от външни засел-
ници, които не са добре посрещнати. Наблюдава се единствено тенденцията 
по-заможни представители на етноса от другите махали да закупуват къщи и 
терени в Хаджи Хасан махала заради по-високия социален статус на жители-
те и географското местоположение, а именно в центъра на града. Настъпила-
та социално-икономическа трансформация след 1989 г. води до затваряне на 
ромската етническа общност не само в рамките на нейната група, но и между 
формираните етнотериториални общности. На въпроса „Бихте ли се съгласили 
в Харман махала да се заселят жители от Столипиново, Шекер махала, Хаджи 
Хасан махала или други части на града?“ респондентите от Харман махала из-
разяват най-силно своето несъгласие по отношение на жителите на Столипино-
во (84,3 %), следвани от тези на Шекер махала (77,9 %), други части на града 
(71,3 %) и Хаджи Хасан махала (54 %). След 1989 г. обаче поради настъпилата 
икономическа криза, която води до ускоряване на процесите на социална поля-
ризация и пространствена сегрегация, се наблюдава тенденция за завръщане 
в Харман махала на ромски семейства, заселени предимно в жк „Тракия“ по 
време на социалистическия период. Върналите се в махалата от други квартали 
са 21 % от родените в Пловдив респонденти.  

Фиг. 4. Къде сте родени? Къде са родени Вашите майка, баща, дядо и баба?
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ВЪНШНА МИГРАЦИЯ

Външната миграция е друг основен фактор, който оказва влияние върху 
броя и структурите на населението. В България обаче все още е невъзможно да 
се направи точна оценка на това влияние, тъй като не съществува система за го-
дишно отчитане на външната миграция и поради това липсва пълна и детайлна 
информация за размера на миграционните потоци и демографските характерис-
тики на участниците в тях. Съществува и неяснота в определението за емигрант 
в българската статистика, тъй като под емигрант не се разбира задължително 
невъзвращенец. Част от емигриралите след постигане на целите на своето пре-
биване в дадена страна (приключване на образованието си или на договора за 
работа, сключване на брак с чужди граждани и т.н.) се завръща обратно в стра-
ната. Основните фактори, оказващи влияние върху процеса на вземане на ре-
шение за емиграция в годините след 1989 г., са икономически и психологически 
– мотивите за личностно развитие и по-добра реализация на индивидуалните 
способности. Много често се дискутира темата за верижната миграция и мре-
жите от мигранти (тук се има предвид не само външната, но и вътрешната миг-
рация), които имат ключово значение за формирането на етническите анклави. 
Присъствието на критична маса от представители на даден етнос в определен 
град или квартал играе ролята на ключов посредник и превръща селището в 
привлекателна дестинация за бъдещите мигранти. Икомическото развитие на 
даден регион води до привличането на мигранти, които са заети в нископлатени 
отрасли, непривлекателни за мнозинството. 

Според проведените експертни интервюта с местната администрация и ан-
кетните проучвания, подобно на тенденциите в развитието на емиграционните 
процеси при ромите в страната (Илиева, 2013), ясно се открояват два периода в 
миграционните процеси на ромите от Харман махала. Първият период включва 
годините до началото на ХХІ в., характерен с намалена емиграционна подвиж-
ност, и втори – от началото на новия век – с увеличена емиграция в резултат 
от влизането на България в т.нар. шенгенски „бял списък“ (април 2001 г.) и 
присъединяването на страната към ЕС (януари 2007 г.). Половината от респон-
дентите декларират, че разчитат на финансова подкрепа от роднини, работещи 
в чужбина. 

Според експертните интервюта броят на ромите от Харман махала, които 
са мигрирали в чужбина за периода от 1990 г. до началото на XXI век, е 43 души. 
След това емиграционните потоци нарастват, като през първото десетилетие 
на века той е 217 души и 190 души през второто. Повечето от тях са с ниска 
професионална квалификация. Най-често мъжете намират работа като строи-
телни или селскостопански работници, докато жените са наемани основно като 
работници в преработвателната промишленост. Първоначално заминават мъ-
жете, част от които, след като се устроят, се завръщат в махалата и взимат със 
себе си цялото семейство. Така например, докато в началото на XXI век делът 
на мъжете достига 87,6 %, през последните години той намалява значително 
и възлиза на 57,9 % от емигрантите. Тези данни са още едно доказателство, че 
през последните години в емиграционния процес се включва все повече цялото 
семейство. Постепенно верижната миграция се увеличава и в резултат на уста-
новените социални мрежи и системи за взаимопомощ се наблюдава нарастване 
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на емиграцията, която през последните години достига значителни размери. В 
резултат на количествените изследвания и според данни от местната админи-
страция се установява, че близо 1/3 от постоянните жители на махалата посоч-
ват като настоящ адрес такъв извън страната. 

Анкетните проучвания потвърждават високата интензивност при протича-
не на емиграционните процеси – 24,7 % от интервюираните декларират, че са 
живели и работили в чужбина през различен период и с различен престой от 
време през последните 20 години. Германия е изведена като най-предпочитана 
дестинация от над половината респонденти (57,7 %), което се обяснява с факта, 
че, заминавайки в тази страна, ромите се вклиняват в турската диаспора по-
ради сходството в езика и религията между тези две етнически общности. На 
следващите три места се нареждат Великобритания (17,3 %), Франция (13,5 %) 
и Испания (5,8 %). Преобладаващата част от пребиваванията в чужбина на ин-
тервюираните роми са краткосрочни, което илюстрира временния и циркуля-
рен характер на ромската емиграция в началото на ХХI век. От отговорилите 
положително на въпроса дали са живели в чужбина 26,3 % заявяват, че все още 
работят в чужбина, и 38,6 % декларират, че са останали за период по-малко от 
две години. Равен е делът на респондентите, които са останали от 3 до 5 години 
и над 5 години – 17,4 %. На въпроса „Има ли член от Вашето домакинство да 
работи в момента в чужбина?“ над половината (56,4 %) отговарят положително, 
като посочват същите държави (фиг. 5). Отново най-предпочитана от ромите от 
Харман махала е Германия, в която броят им нараства с близо десет пункта в 
сравнение с броя на тези, които са работили там, но са се завърнали. На второ 
място отново е Великобритания и Франция, като при съвременните емигранти 
се появява нова дестинация – Нидерландия, в която живеят 3,4 % от емигранти-
те от махалата (фиг. 6). 

Фиг. 5. Има ли член от Вашето домакинство да работи 
в момента в чужбина?
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Сред трите най-важни причини, които биха накарали жителите на квартала 
на емигрират, много ясно се откроява по-добре платената работа – с 89,1 %, 
следвана от социални придобивки, с тридесет пункта по-ниски, и присъствието 
на роднини в чужбина. Тези отговори противоречат на общоприетото сред бъл-
гарите мнение, че водеща причина ромите да емигрират основно е възползване 
от социалните системи в чужбина (фиг. 7). От обстоятелствата, които биха ги 
принудили да напуснат България, отново много ясно се открояват икономиче-
ските условия, като високата безработица и ниският стандарт на живот са посо-
чени съответно от 77,1 % и 55 % от респондентите (фиг. 8).

Фиг. 6. Къде работи в момента членът на Вашето семейство?

Фиг. 7. Кои от посочените обстоятелства (посочете до три) биха Ви накарали 
да емигрирате от България ?
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Потенциалната бъдеща миграция също е с много висока интензивност, 
като над половината от анкетираните отговарят, че биха емигрирали в чужбина, 
но от тях само 5,2 % за постоянно, а останалите биха пребивавали за кратък 
период от време (фиг. 9). Най-много желаещи да напуснат завинаги България са 
от възрастовата група до 25 години. 

Фиг. 8. Кои са основните причини (посочете до три отговора), заради които 
бихте напуснали България

Фиг. 9. Възнамерявате ли да емигрирате в друга страна?
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ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО

Друг демографски фактор, който определя броя на населението в Харман 
махала, е естественото възпроизводство, формирано от стойностите на раждае-
мостта, смъртността и естествения прираст. През последните две десетилетия и 
особено след 1989 г. раждаемостта намалява сред всички етнически общности 
като резултат от тежката икономически криза и чувството за несигурност, по-
родени от различни социални промени. Независимо от това спадът на раждае-
мостта при ромите е най-малък. Ниското образователно равнище, занижените 
материални и културни потребности, слабата удовлетвореност от постигането 
на определени стремежи за възпитанието, отглеждането и ценностната оценка 
на децата определят поддържането на висока раждаемост и естествен прираст 
при ромското население. Според дълбочинните интервюта, на базата на които 
е дадена информация за броя на родените в Харман махала, може да се на-
прави оценка на нивото на раждаемостта през последните четири десетилетия. 
Преди социално-икономическата трансформация на страната тя се оценява на 
28 ‰. Преходът и свързаните с него трудности водят до рязкото й намаляване с 
10–12 пункта в края на ХХ и началото на ХХІ в. Според проведени интервюта 
с личните лекари, гинеколози и здравнияг медиатор, които обслужват Харман 
махала, посочват значително намаляване на раждаемостта през последните 
години. Като една от причините се посочва нарасналата трудова емиграция и 
свързаното с нея отлагане на ражданията, докато семейството се установи в 
чужбина. Друга причина е повишаване на образователното равнище на младите 
жени. След 2002 г. започват и системни усилия за стопроцентово обхващане 
на ромските деца и задържането им в училище, колкото е възможно по-дълго. 
Всички тези предприети мерки водят до намаляване особено на юношеската 
или ранната раждаемост сред общността. Ромите се характеризират с най-ви-
сок процент на многодетност, който се определя от идеалите на ромското се-
мейство за достигане на желания брой деца. Най-голяма ценност при ромите е 
голямото семейство, най-висок авторитет има тази група, която произхожда от 
голям, многоброен и силен род (Марушиакова, Попов, 1993). „Затвореността“ 
на ромските групи се явява една от пречките за навлизане на модерния начин 
на живот и спомага за съхраняване на патриархалните традиции в техния бит 
и свързаните с тях ценности. Липсата на статистика за естественото движение 
на населението по етнически признак затруднява определянето на стойностите 
на демографските показатели. Въз основа на особеностите на демографския 
преход при ромското население и запазената възрастова структура може да се 
направи предположение, че ако смъртността е от порядъка на 8–9 ‰, преди 
началото на прехода стойностите на естествения прираст са приблизително 
18–19 ‰, през последното десетилетие на ХХ век – 14–16 ‰, през последните 
две десетилетия – намаляват на 10-12 ‰. Косвени данни за динамиката в раж-
даемостта могат да бъдат получени чрез броя на децата в семейството по въз-
растови групи. Все по-характерен става моделът на семейства с три и по-малко 
деца. Макар и постепенно, той започва да се утвърждава през първите години 
на прехода, като най-рязък скок се отчита от семейства с повече от четири деца 
към семейства с три и по-малко деца. Проведените изследвания потвърждават 
тази тенденция, като установяват, че средно в ромските семейства има 2,3 деца, 
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което е още едно доказателство за бързия преход и промяната в модела на се-
мейството. В нагласите на възрастовата група до 25 години все още съществу-
ва репродуктивният идеал за тридетно семейство (средно 2,8 деца). Както се 
вижда, все още е силна нагласата ромите да имат трето дете. Една от основните 
причини за отлагане на раждането на дете или изобщо отказа от второ и следва-
що раждане е безработицата, недостигът на средствата и други икономически 
причини (фиг. 10).  

Фиг. 10. Колко деца имате?

Фиг. 11. Брой деца в семейството по възрастови групи в Харман махала
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Средният брой деца в едно ромско семейство се изчислява според възраст-
та на родителите: при семейства на брачни партньори на възраст до 25 години 
той е 1,5; 25–29 години – 1,7; 30–39 години – 2,6; 40–49 години – 2,8; 50–59 
години – 2,9; над 60 години – 3,1. При ромите по-високата раждаемост се обяс-
нява и с ранните бракове. Независимо че изследването показва, че на възраст до 
25 години брак са сключили едва 20 % от ромите, в действителност този дял е 
много по-висок. Съгласно ромската традиция един брак се приема за сключен 
много преди официалното му оформяне и една от причините са социалните 
придобивки на самотното майчинство – детските добавки, социалните помощи, 
които се превръщат в основни източници на доход. Ромките например рядко 
сключват брак преди третото раждане, за да се възползват от тези привилегии, 
въпреки че живеят във фактическо семейство с партньор. 

Много ясна зависимост може да се наблюдава и между броя на децата в 
семействата и образованието на родителите: при тези с основно образование – 
2,6 деца; начално образование – 3,3; неграмотни – 4,4 (фиг. 11).

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ДОМАКИНСТВОТО

Когато се разглеждат демографските фактори, специално внимание трябва 
да се обърне на структурата, състава и характера на домакинствата, от една 
страна, и възрастовата структура на населението, от друга. Броят на домакин-
ствата, които търсят дом, е важна променлива. Тя трябва да бъде взета под вни-
мание особено когато техният брой нарастне за кратък период от време, тъй 
като това може до доведе до повишаване на напрежението между отделните 
домакинства и възникването на конфликтни ситуации. Тези напрежения могат 
да нарастнат още повече, ако тази конкуренция е за едно и също пространство 
и към него има еднакви предпочитания. Различните индивиди се нуждаят от 
различно пространство през отделните етапи от живота си, което е тясно свър-
зано със структурата на домакинствата и вътрешносемейните отношения. По-
следните в определена степен предопределят пространственото поведение на 
отделните индивиди. Броят на членовете в едно домакинство, неговата струк-
тура, възрастта на главата на домакинството, типът на взаимоотношенията 
са основни променливи, които се взимат предвид при търсенето на жилище. 
По-младото домакинство има различни предпочитания в сравнение с това на 
средна или по-голяма възраст, както и ако се сравнят едночленното, двучленно-
то и многочленното домакинство или между домакинствата, съставени от едно 
или повече поколения. В зависимост от броя на членовете предпочитанията се 
отнасят най-често за броя на стаите в жилището и неговата площ. Средната 
големина на едно домакинство в Харман махала е 5,4 души, но преобладават 
тези с над 6 члена (56,5 %). Според анкетните проучвания нуклеарното семей-
ство (състои се от една брачна двойка със/без деца) съставлява 32 %, а делът 
на сложното/ разширеното семейство  (към нуклеарното семейство се добавят 
и други роднини, както по възходяща линия – прародители, прапрародители, 
така и по съребрени линии – различни роднини на всеки от съпрузите) е 68 %. 
Младото семейство желае по-голяма автономност, но родителите да са наблизо 
по възможност в същата или съседната къща. Семействата на средна възраст 
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предпочитат децата им да са при тях независимо от това дали са семейни или 
не, особено що се отнася до младите семейства, за които смятат, че не са под-
готвени да живеят самостоятелно. Възрастното семейство (прародители, баба, 
дядо) не желае да е пречка на по-младите, но все пак иска да е в непосредствена 
близост до тях. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА

При сравнението на образователната структура на населението в Харман 
махала и средно за ромите в страната се наблюдават съществени различия. Те 
се отнасят до степента на образование, като най-съществени са по отношение 
на лицата без завършена степен, които Харман махала са значително по-малко 
от средната за страната – с разлика от 15 пункта, както и за завършилите сред-
но образование, чиито брой надвишава с над 10 пункта средните стойности за 
България (фиг. 12). Това говори за по-благоприятната образователна структура 
на ромското население в махалата, която е по-видима, ако се разгледа по въз-
растови групи. Така например, нито един респондент до 20 години не деклари-
ра по-ниска степен от начално образование, а 45,5 % заявяват, че имат завър-
шено средно образование, което е нарастване с над 20 пункта спрямо средните 
стойности за махалата. Тези тенденции са в резултат на приоритетите за обхва-
щане на ромските деца в образователната система, заложени в стратегически-
те и плановите документи на национално и местно ниво. Разликата в нивата 
на образователното равнище са още по-видими при възрастовата група над 60 
години, при която ромите без завършена степен на образование са 10 %, а със 
средно образование – 10,3 %. На въпроса към всички респонденти „Какво е 

Фиг. 12. Степен на завършено образование на населението в Харман махала, 
гр. Пловдив, и в България
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образованието на вашите родители?“ 24,3 % отговарят, че родителите им са без 
завършена степен на образование, и едва 4,8 % – със средно. 

Наблюдават се съществени различия по отношение на образователната 
структура между отделните ромски групи – ромите бургуджии и хорохане рома 
(Равначка, Казаков, 2022). Така например, 15,4 % от ромите бургуджии са завър-
шили средно образование срещу 23,6 % при самоопределилите се като турци, 
а лицата, които са с по-ниско от началното образование са съответно 38 % и 
19,5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основен проблем при оценката на ситуацията на ромския етнос не само в 
България, но и в останалите европейски държави, е липсата на данни. Една от 
причините за това се крие в особеностите на ромския етнос, който не е хомо-
генна етническа група. Ромите са специфична етническа общност, която няма 
аналог с останалите етнически групи в Европа. Други проблеми, свързани с 
неточностите при определянето на броя на ромите в България и Европа, се от-
насят до: 

– схващането, че защитата на личните данни забранява събирането на ин-
формация по етнически признак; 

– страхът, че с етническата статистика може да се злоупотребява с цел да 
навреди на респондентите, и опасността, че може да възникнат етнически кон-
фликти; 

– мнението, че могат да се засилят негативните етнически стереотипи; 
– липсата на готовност и визия за справяне с наличните проблеми, базира-

ни на реалната етническа ситуация в страната;  
– недобре развита методология при преброяванията, според която етниче-

ската принадлежност трябва да бъде отбелязвана не само като самоопределяне, 
но и като определяне от външни лица; 

– методическо затруднение за справяне с отказа на ромите да „признаят“ 
своята етническа принадлежност;

Един от основните проблеми при определяне на числеността и относител-
ния дял на ромите е свързан с неизползването на официалната статистика, а на 
многобройни и различни оценки от отделни специалисти. Липсата на данни 
има много негативни ефекти, които са свързани с невъзможността да се решат 
ефективно проблемите на ромското население и да се направи реална оценка на 
постигнатите резултати. В тази връзка са необходими да се предприемат мерки 
свързани с: 

– Разширяване на специализираните целеви изследвания; 
– Разясняване на легалния статус на етническата статистика; 
– Подобряване на статистиката за ромското население; 
– Необходимо е създаването на обща информационна база данни за ромите 

по различни признаци и показатели с цел създаването на мониторингова сис-
тема;  

– Създаване на мониторингова система с разработени индикатори и кри-
терии за наблюдение, анализ и контрол с цел подобряване и унифициране на 
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статистиката, включваща икономическата, социалната и културната ситуация 
на ромското население; 

– Създаване на възможности за интегриран подход при събирането и ана-
лиза на данните, свързани с демографската и социално-икономическата ситуа-
ция на всички нива (европейско, национално, регионално и местно ниво) 

– Съвместна работа с националните статистически служби и Евростат за 
разработване на общи насоки и съвети на държавите членки относно преодоля-
ване на пропуските в данните, отнасящи се до ромското население; 

– Активно включване на изградените местни и регионални администра-
тивни структури за събиране на данни за ромското население (демографски по-
казатели, образование, безработица, здравеопазване, жилищни условия и др.), 
предоставяни регулярно на управляващите структури и Националния статисти-
чески институт; 

– Усъвършенстване на методиката при създаването на преброителната кар-
та, в която въпросите, отнасящи се до етническата принадлежност, да са съо-
бразени с особеностите на ромския етнос, психиката на неговите членове, сте-
пенуваност на етническото им самосъзнание, сложния характер на етническата 
им същност и т.н.; 

– В бъдеще усилията следва да са насочени към създаването на обща ме-
тодологична рамка при преброяванията за събиране на информация за ромите, 
която да може да се прилага във всички държави членки. Тази необходимост е 
продиктувана от факта, че ромите са най-многобройното европейско малцин-
ство, и от общите проблеми, които следва да се решават.

С цел формулиране на ефективни национални и регионални политики и 
стратегии за интегриране на ромите и за обективна оценка на ефективността 
им е налице неотложна необходимост от подобряване на събирането на дан-
ни по етническа принадлежност чрез провеждане на редовен мониторинг. Чрез 
създадената методика до известна степен се разрешава проблемът с липсата на 
данни. С прилагането на съставения алгоритъм на изследването се събира ши-
рок набор от данни, свързани не само с демографските особености на ромското 
население. 

Независимо от наблюдаваните тенденции на намаляване на естествения 
прираст се наблюдава бързо нарастване на населението в градската гетоизи-
рана структура Харман махала. Спадът на раждаемостта е резултат основно 
от политиките за задържане на децата в училище и повишаване на тяхното об-
разователно ниво, както и на нарасналата емиграция, която има ограничаващ 
ефект върху броя на ражданията. Независимо че през последното десетилетие 
емиграцията е интензивна, тя не се съпровожда задължително с промяна на по-
стоянното местоживеене, тъй като в много от случаите миграционните процеси 
имат непостоянен, спорадичен характер. Връщайки се от чужбина със спестя-
ванията си, много роми закупуват недвижими имоти в други части на града и 
в околните села и независимо от промяната в статуса, доходите и семейното си 
положение запазват имотите си в ромския квартал в желанието си да запазят 
семейните, родовите, съседските взаимоотношения. Много силна роля върху 
формирането на етнотериториалната общност и отдалечаването на държавата 
изиграва изповядваната от нейните членове мюсюлманска религия и турският 
майчин език. Тези етнически признаци водят до формирането на мисълта за 
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отчужденост на турските роми (каквито са над 90 % от населението на Харман 
махала) освен от мнозинството, но и от останалите ромски групи. Наблюдава 
се процес на търсене на нова самоидентификация, на обособяване на етническа 
общност, свързана с турската идентичност. Това желание се засилва до такава 
степен, че ромите припознават Турция като своя родина и като страната, която 
би разрешила натрупаните им проблеми, като формират в своето съзнание един 
идеализиран образ, който по никакъв начин не отговаря на реалната действи-
телност. Всички тези процеси дават основание да направим извода за силното 
влияние на вътрешните фактори за пространствена сегрегация на ромите при 
формирането на ГГС в гр. Пловдив. 

Разработването на една успешна регионална политика ще бъде ефективна, 
при условие че се познава демографската ситуация, броя и локализацията на 
отделните етнически и религиозни общности и техните проблеми. Направеното 
изследване отчасти покрива тези нужди, но съществуват и много проблеми, на 
които трябва да се търсят пътища за тяхното разрешаване. От бъдещите инте-
грационни проблеми зависи на практика характера на демографските процеси 
и дали ромите ще копират репродуктивното и брачното поведение на мнозин-
ството. Интеграционните процеси ще определят и скоростта и интензитета на 
преминаването на ромите към четвъртата фаза на демографския преход. Тя е 
свързана с повишаване на изискванията за отглеждането на децата, повишаване 
на образователното ниво на ромите, тъй като икономическото им благосъстоя-
ние се явява един от най-важните фактори, влияещи върху промяната на цен-
ностите им. Тенденциите в демографското развитие показват, че нарастването 
на броя на ромското население ще продължава, което ще поддържа голямото 
търсене на жилища. Всички тези факти от своя страна ще представляват значи-
телни предизвикателства пред физическото планиране на нови жилища.
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