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В статията са разгледани промените в броя и локализацията на ромската етническа 
група в България през последните две преброявания. Изяснени са важните фактори, 
оказващи влияние върху тяхната локализация. Очертани са ареали с висока концентра-
ция на ромско население.
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дял на ромската етническа група, ареали с висока концентрация на ромско население

УВОД

Темата за ромската етническа група в България е една от често дискути-
раните в общественото пространство. Промените в нейния брой, демографско 
поведение и структури се ползва с широк интерес. Получените резултати може 
да послужат при разработване на планови и стратегически документи за раз-
витието на районите с преобладаващ ромски етнос и особено за районите със 
смесен етнически състав. Анализът на броя на този етнос и пространственото 
му разположение, на особеностите на бита, психологията и на други специфики 
от живота на ромската етническа група е необходим при решаване на общите 
национални и регионални социално-икономически задачи, залегнали в регио-
налните планове и за планиране на всички дейности от социалната сфера, съо-
бразени с техните етнокултурни особености. 

ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ

Обект на изследване в настоящата статия е ромската етническа група в 
България. Периодът на изследване обхваща годините между последните две 
преброявания (1992 и 2001 г.). С преброяването през 1992 г. се възстановява 
традицията да се наблюдава етническата принадлежност, която се прекъсва 
след 1965 г. Последното преброяване (2001 г.) отразява тенденциите в промени-
те на локализацията на ромската етническа група в резултат от действието на 
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различни фактори, степенувани по важност и начин на влияние. Териториални-
ят обхват е сведен до ниво общини и населени места, като и двете преброява-
ния са приравнени към съществуващите общини към 1992 г. Информационната 
осигуреност се обезпечава от данните от съответните преброявания, текущата 
демографска статистика, както и от архивни материали от ЦДА – гр. София.

Много актуален е въпросът, отнасящ се до характера на разселване, ком-
пактността на ромската етническа група и етническата структура на населените 
места. В настоящата публикация за тази цел е използван един от универсалните 
методи за пространствено моделиране – „диаграмата на Вороной“, който пре-
доставя нови възможности за изследване на съществуващите данни. Именно 
този подход позволява да се прави обстоен анализ на териториалното разпо-
ложение на ромското население и да се сравни динамиката не само в рамките 
на дадена територия, но и между различните териториални единици (I l i e v a, 
2009). Прави се опит за очертаване на ареали с висока концентрация на ромска 
етническа група (три пъти по-високи от средните за страната – над 10 %). При-
чините да не се формират райони, а само ареали, са, че ромската етническа група 
не формира голяма гъстота на разселване и високо ниво на компактност, което 
е задължително условие за очертаването на даден район. Този факт може да се 
подкрепи с някои примери. Коефициентът на етнотериториална общност (К) на 
ромската етническа група приема стойности от 0,05 за 1992 г. и 0,09 за 2001 г.,  
при условие че те според възприетите критерии за очертаване на райони с ком-
пактно заселване на даден етнос трябва да надвишават 0,25 (I l i e v a, 2009). 
Други задължителни условия за формиране на район с даден етнос са: относи-
телният дял на този етнос да бъде над 40 % – при ромите той е 10–16 %; относи-
телният дял на селищата, изцяло заселени с определена етническа общност, да 
е над 30 %, а на тези с преобладаването £ – над 60 %. В някои от формираните 
ареали с висок относителен дял на ромската етническа група няма наличие из-
общо на такива селища и т.н. За изходни териториални единици при очертава-
нето на ареалите са възприети населените места и формираните около тях „Во-
роной клетки“. При очертаването им се търси максимална еднородност вътре 
в ареала. При прокарването на границите между отделните ареали се използва 
групирането на териториалните единици по структурен признак. Броят на гру-
пите след предварително групиране са определени по аритметичен принцип, 
като са обособени шест групи – до 10 %, 10–20 %, 20–30 %, 30–40 %, 40–50 % 
и над 50 % ромско население. При прокарването на границите на ареалите се 
използва функцията „aggregate“ ARCGIS, която позволява комбинирането на 
полигони, отговарящи на даден признак и са на определено разстояние един от 
друг. В резултат се получава един обобщен полигон. 

ОСОБЕНОСТИ В ЕСТЕСТВЕНОТО ДВИЖЕНИЕ  
НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА

Различията в естественото възпроизводство между трите основни етноса 
(българи, турци и роми) в страната са изразени ясно.
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Стойностите на раждаемостта при ромското население през целия пери-
од от 1946 до 2000 г. са два пъти по-високи от това на българското население 
и превишават тези и при турците. Спадането на раждаемостта от началото на 
60-те години се дължи на социално-икономическите и културните изменения: 
повишаване на образователното равнище, съзнателно въздържане от повече 
деца, нарастване на културните и битовите потребности, ограничаване на дет-
ската смъртност и др. Независимо от действащите фактори, намаляването на 
раждаемостта настъпва бавно и в продължение на повече години и в края на 
разглеждания период тя е четири пъти по-висока от тази на българите и два 
пъти по-висока от раждаемостта при турското население. Независимо от тези 
големи разлики, ромските раждания формират приблизително едва 13 % от тези 
в страната. Ромите се характеризират с най-висок процент на многодетност, 
който се определя от идеалите на ромското семейство за достигане на желания 
брой деца. Най-голяма ценност при ромите е голямото семейство, с най-ви-
сок авторитет е мнобройният и силен род. Ценностната оценка на децата, от 
една страна, а от друга – ниското образователно ниво, невисоките материални 
и културни потребности, занижените изисквания за възпитание и отглеждане 
на децата определят ранната брачност и високата и ранна раждаемост при ром-
ското население. Сред тази етническа група често децата се раждат и поради 
ниската сексуална култура, липсата на средства за ефективни контрацептиви, 
което предизвиква и нежелана бременност (за най-често използваното пред-
пазно средство посочват аборта). Въпреки влиянието на тези фактори, и при 
ромската етническа група се наблюдава намаляване на коефициентите на раж-
даемост и естествен прираст, независимо че то протича много по-бавно в срав-
нение с българите и турците. Основната причина за това намаление е тежката 
икономическа криза, чувството за несигурност, която се отразява в най-голяма 

Т а б л и ц а 1 
Естествено възпроизводство на трите основни етноса  

за периода 1946–2000 г. (%)

Години Раждаемост Смъртност Естествен прираст

българи турци роми българи турци роми българи турци роми
1946 23,3 40,9 47,2 12,2 24,2 24,2 11,1 12,1 23,1
1956 17,3 40,3 43,2 8,3 13,7 10,2 9 26,6 33
1965 13,6 29,3 24,2 8,3 7,2 5,2* 5,3 22,1 19
1975 15,6 29,6 33,3 9,8 8,1 8,2 5,8 21,5 25,1
2000 6,9 13 26,7 15 10,5 7,5 –8,1 19,4 19,4

Източник: Изчисленията за 1946, 1956, 1965, 1975 г. са правени въз основа на данни от 
ЦДА–гр. София, а за 2000 г. са по Т о м о в а (2005).
*Изчисленията за 1946, 1965, 1975 г. са правени въз основа на архивни материали, 
извлечени от ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 5, а. е. 17, 20, 32, оп. 2, а. е. 48, оп. 14,  
а. е. 59 ,61, оп. 19, а. е. 7, 9, оп. 34, а. е. 5, оп. 37, а. е. 28, 29, оп. 36, а. е. 7, оп. 43, а. е. 8,  
оп. 44, а. е. 7, 8, 15. Стойността на смъртността при ромите през 1965 г. е нереално ниска, 
което може да се дължи на неточност на регистрацията или грешка при нанасянето в 
текущата статистика. 
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степен на ромското население, тъй като до 1989 г. ромите предпочитат гъвкави-
те форми на заетост, а те са най-силно засегнати от тази криза. От друга страна, 
ниската степен на образование и квалификация ги поставя в едно неблагопри-
ятно положение на пазара на труда, като те срещат най-големи затруднения при 
намирането на работа. В някои селища с преобладаващо ромско население без-
работицата достига 100 %, а по-голямата част от ромските семейства разчитат 
основно на социални помощи. Всички тези фактори влияят за намаляване на 
раждаемостта сред ромското население след 1989 г. Независимо от този спад, 
то се характеризира с най-благоприятни демографски показатели, които опре-
делят високия темп на нарастване. 

Повишаването на стойностите на естествения прираст се дължи на на-
маляване на стойностите на смъртността от началото на 50-те години, което е 
следствие от спада на общата и детската смъртност в резултат на значителното 
подобряване нивото на здравното обслужване в районите със смесено населе-
ние и разширяването на здравната мрежа, нарастването на общата санитарна 
култура сред населението, въвеждането на безплатна медицинска помощ, кул-
турния подем на населението и други. Така за период от 30 години смъртността 
при ромското население спада повече от три пъти. 

Различията в естествения прираст са значителни между трите основни ет-
нически общности в страната. Още в годините след Втората световна война 
естественият прираст при ромите е два пъти по-висок от този на българите и 
турците. В следващите години различията в стойностите се увеличават, като 
през 1956 г. те са три пъти, а през 1965 г. и 1975 г. са четири пъти по-високи от 
тези при турците и българите. Етнокултурните характеристики при ромското 
население стимулират раждането на повече деца и продължават да стимулират 
благоприятното му естествено възпроизводство (табл. 1).

БРОЙ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА  
 В БЪЛГАРИЯ (1992–2001 г.)

Ромската етническа група показва постоянно увеличение на своя брой през 
разглеждания период. При направеното през 1992 г. преброяване той възлиза на 
313 396 (3,7 %), а през 2001 г. се увеличава на 370 908 души (4,7 %), или съот-
ветно с 2,03 % средногодишен темп на прираст през периода 1992–2001 г. Това 
е единствената етническа група в страната, която показва увеличаване на своя 
брой и основният фактор за това е високият естествен прираст при нея. 

Официалните данни, получени от преброяванията, не отразяват действи-
телния брой на ромското население. Съществува значително несъответствие 
между броя на тази етническа група в данните на официалната статистика и 
научно-емпиричните демографски изследвания, които показват още по-голям 
ръст на ромското население в страната. Според различни автори този брой се 
колебае между 600 хил. и 800 хил. души (Л и е а ж о а, 1998). Основната причи-
на се корени в промяната на начина, по който се определят ромите мюсюлмани 
(особено след т.нар. „възродителен процес“) и ромите християни. 

Причините за това според П о п о в (1994) и М а р у ш и а к о в а (1991, 1994) 
са, от една страна, сложната йерархична структура на етническото самосъзна-
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ние и, от друга – разпространеният сред ромите феномен „преферирано етни-
ческо самосъзнание“ – т.е. публично деклариране на друга неромска етническа 
принадлежност. Понастоящем с преферирано турско етническо самосъзнание 
се отличават преди всичко значителна част от т.нар. ерлии (уседнали роми) и 
по-специално голяма част от т.нар. хорохане рома, или турски роми (П о п о в, 
1994). Преферирано турско самосъзнание се реализира винаги в някакви гру-
пови форми – в рамките на запазени остатъци от някогашни ромски групи или 
по-често в рамките на отделни махали, селища и региони. Този процес е особе-
но типичен в Пазарджишко, Пловдивско, Хасковско, Търговищко, Добричко и 
Разградско (Г е о р г и е в, Ж и в к о в, 1994). В пряка връзка с преферираното 
етническо самосъзнание на т.нар. турчеещи се роми са и промените, настъпи-
ли или сега протичащи в техния основен език. Голяма част от ромите с турско 
самосъзнание са и турскоезични. Този процес се получава при роми, до голяма 
степен загубили предишните си групови характеристики, включително и во-
дещото място на груповото самосъзнание в общата структура на етническото 
самосъзнание. Основателен е въпросът защо обаче се стига до преферирано 
самосъзнание не към българското население, а към най-многобройната етни-
ческа група (българските турци). „Турците в етническия контекст се приемат 
от макрообществото като равностойна на българите общност, нещо, което и на 
институционално, и на битово равнище е отказано на циганите. Това е всъщ-
ност основната причина за процеса на турчеенето при циганите, а вече като до-
пълнителни фактори, действащи в същата посока, може да се посочат и общата 
религия, и някои общи елементи от празнично-обредната система, и сходният 
начин на живот по селата, а в определен смисъл и някои политически фактори“ 
(М а р у ш и а к о в а, 1991, 1994). Процесът на „българеене“, т.е. деклариране 
на българска етническа принадлежност, се наблюдава при дасикане рома (бъл-
гарските роми) и, за разлика от хорохане рома (турските роми), този процес се 
наблюдава в рамките на отделни семейства. Невъзможността от установяване 
на действителния брой във връзка с тези етнически процеси, наблюдавани сред 
българските роми, затруднява задълбоченото изучаване на протичащите демо-
графски процеси при тази етническа група.

След Освобождението по-голяма част от ромското население води неусед-
нал начин на живот. Преходът от чергарски към уседнал начин на живот се 
извършва на два основни етапа – първият е през 20-те и 30-те години, а вторият 
е през 50-те години на ХХ в. Второто усядане е резултат от приемането на По-
становление № 258 на Министерския съвет от 17.10.1958 г. за уреждане въпро-
сите на циганското население в НР България. Съгласно това постановление се 
забранява „скитничеството и просията“ и според поясненията става ясно, че 
то трябва да реши всички въпроси с циганите чергари, които нямат постоянно 
местожителство, и по-специално с тяхното настаняване. Едновременно с това 
се залагат и редица конкретни мерки за постепенно премахване на обособените 
квартали и махали през следващите 10–12 години. На практика обаче резулта-
тите са незначителни. Така например от съществуващите 547 цигански махали 
(имат се предвид главно в градовете) са „закрити“ едва 36, като при това част 
от тях се възстановяват след няколко години (М а р у ш и а к о в а, П о п о в, 
1993). Премахването на чергарството не означава коренна промяна в начина на 
живот и прекъсване на чергарските традиции. Напротив, през последните годи-



44

ни често този начин на съществуване е единствената възможност за прехрана в 
новите условия. 

За разлика от турската етническа група, ромите живеят разпръснато сред 
останалото население и не формират територии с голяма гъстота на разселване. 
Всяка конкретна ромска група е икономически свързана с чуждоетнична за нея 
среда, а контактите между отделните ромски групи често напълно липсват. За-
това в рамките на ромската етническа общност като едно цяло интеграционният 
процес е слаб (М а р у ш и а к о в а, П о п о в, 1993). Една от причините ромите 
да живеят по цялата територия не само в нашата страна е специфичният харак-
тер на техните професии и занаяти, чрез които изкарват прехраната си, но които 
не дават възможност за изхранване на големи групи роми. Това ги принуждава 
да се разделят на относително малки единици и е една от причините ромите 
да поддържат по-тесни икономически връзки с чуждоетничното население, от-
колкото помежду си. Именно тези връзки са допринесли за трансформацията и 
формирането на тяхното етническо самосъзнание, което затруднява определя-
нето на действителния им брой. През 1992 г. в 29 общини ромското население 
съставлява над 10 % от населението (фиг. 1). Те са пръснати по цялата територия 
на страната и, за разлика от турската етническа група, не формират територии с 
компактно население. С най-голямо съсредоточие на ромската етническа група 
се отличават както територии с компактно турско население – Източна Стара 
планина и Предбалкана (Котел, Върбица, Долен чифлик, Антоново), Лудогори-

Фиг.1. Относителен дял на ромската етническа група по общини през 1992 г.
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Фиг. 2. Относителен дял на ромската етническа група по общини през 2001 г.

ето и Южна Добруджа (Добрич, Кайнарджа, Тервел, Никола Козлево и др.), 
така и територии с висок относителен дял на българската етническа общност 
от Северозападна България (Вълчедръм, Ябланица, Лом, Борован, Бойчиновци, 
Ружинци). 

С най-нисък брой и относителен дял на ромската етническа група се от-
личават Западните и Източните Родопи, в които той е под 2 %, като тук са и 
общините без наличие и с най-нисък относителен дял на ромското население – 
Джебел, Рудозем, Неделино, Крумовград, Черноочене, Маджарово и др. Други 
територии с нисък относителен дял на ромското население са Западна Средна 
България и поречието на р. Струма – Ковачевци, Земен, Брезник, Драгоман, 
Невестино и др., поречието на р. Места с компактно българомохамеданско на-
селение – Сатовча, Хаджидимово, Белица, Разлог, Якоруда, Гоце Делчев, Гър-
мен, както и общините, попадаши в Западна и Централна Стара планина – 
Чип ровци, Априлци, Габрово, Тетевен, Троян, Трявна и др. 

При преброяването през 2001 г. се наблюдава значително нарастване на от-
носителния дял на ромската етническа група в цялата страна (фиг. 2). Регистри-
рани са пет общини с над 20 % ромско население, три от които са от района на 
Източна Стара планина – Котел (27,3 %), Върбица (23,1 %), Твърдица (20,8 %), 
а тези с над 10 % се увеличават почти двойно – от 29 на 55 общини. Това на-
растване е най-голямо в общините, намиращи се в Северозападна България – 
Белоградчик, Берковица, Брусарци, Бяла Слатина, Вършец, Димово, Медковец, 
Оряхово, Чупрене и Якимово, както и в общините от Лудогорието и Южна 
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Добруджа – Ветово, Каолиново, Крушари, а също и от Задбалканските кот-
ловини – Айтос, Павел баня, Сливен. Тези общини се отличават с най-високи 
стойности на средногодишния темп на прираст (над 5 %) и с най-голямо на-
растване на относителния дял на ромското население (с над 5 пункта) между 
двете преброявания, като отново в общините от Източна Стара планина то е 
най-голямо – Твърдица (16), Котел (11), Върбица (9). Допълнителна причина за 
това са високите средногодишни отрицателни темпове на прираст на българ-
ското население (над –2,5 %).

В обхвата на изследването се включват 5242 селища през 1992 г. и 5202 
селища през 2001 г. (тук се включват всички селища, регистрирани през съот-
ветните преброявания). През 1992 г. ромско население е регистрирано в 2095 от 
тях и този брой се запазва и през 2001 г. Интерес представлява и разпределение-
то на ромското население, като се определи мястото му в етническата структура 
на населението по населени места (фиг. 3).

ПРОМЕНИ В БРОЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА  
В ГРАДОВЕТЕ (1992–2001 г.)

В градовете на страната през 1992 г. са регистрирани 164 443 роми (52,5 %  
от общия им брой). До началото на ХХІ в. концентрацията им в градовете се 
увеличава на 54 %, тъй като темповете на прираст (2,4 %) превишават тези в 
селата (1,6 %). Причините за това може да се търсят единствено във вътрешната 
миграция, тъй като ромското население, за разлика от българската етническа 
общност, се характеризира със запазени възпроизводствени възможности и бла-
гоприятна възрастова структура, както в градовете, така и в селата. Мигрирайки 
в градовете, те търсят решение от тежката икономическа криза и нарастващата 
безработица. Подобно на общините, и в градовете се повтаря териториалното 
разположение на ромското население. С над 20 % ромско население се отлича-

Фиг 3. Разпределение на селищата според относителния дял на ромската етническа  
група през 1992 и 2001 г.

под 10 % 10–20 % над 50 %20–30 % 30–40 % 40–50 %
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ват девет града, пръснати из цялата страна, но отново с най-голяма концентра-
ция се отличават Източна Стара планина, Северозападна България, Североиз-
точна България, Задбалканските котловини и някои градове от Западни Родопи 
(табл. 2). Градовете, попадащи в категорията на много малките градове (под  
10 000 д.), се характеризират с по-висок относителен дял на ромско население. 

 С най-малък брой и относителен дял се отличават градовете от Източните 
и Западните Родопи (с изключение на Пещера, Ракитово, Перущица) – Ивайло-
вград, Джебел, Ардино, Лъки, Мадан, Неделино и др.; от Средна Западна Бъл-
гария – Бобошево, Кочериново; Западната и Централната Старопланинска 
област (с изключение на Ябланица) – Своге, Априлци, Шипка, Габрово, Елена, 
Трявна; както и градовете по поречието на р. Места – Гоце Делчев, Белица и др.

Подобно на общините с най-голямо нарастване в пунктове (с над 15) се 
отличават градовете, попадащи в Източна Стара планина – Твърдица, Котел, 
Шивачево, Върбица. Други градове с по-голямо нарастване на относителния 
дял (с над 5 пункта) са тези, които преминават към групата на градовете с над 
20 % и с над 10 %. 

Т а б л и ц а 2 
Градове с относителен дял на ромската етническа група  

над 10 %  през 1992 и 2001 г.

Относите-
лен дял  
на ром-
ската 
етническа 
група в 
градовете

Брой на 
градовете Градове

19
92

 г.

20
01

 г. 1992 г. 2001 г.

10–20 % 23 35

Ихтиман, Пещера, Лом, Сеп-
тември, Каварна, Меричлери, 
Долни чифлик, Камено, Са-
дово, Луковит, Стралджа, Две 
могили, Самоков, Берковица, 
Оряхово, Гурково, Трън, Гла-
виница, Суворово, Ябланица, 
Омуртаг, Каблешково, Царево

Меричлери, Стралджа, Оряхо-
во, Септември, Кричим, Си-
меоновград, Дунавци, Бер ко-
вица, Самоков, Трън, Каблеш-
ково, Вършец, Брезово, Бело-
градчик, Долна баня, Средец, 
Каварна, Луковит, Ябланица, 
Омуртаг, Царево, Бяла Сла-
тина, Любимец, Завет, Въл-
чедръм, Провадия, Суворово, 
Айтос, Две могили, Кермен, 
Велики Преслав, Тръстеник, 
Тервел, Павел баня, Велинград

8 11
Дунавци, Антоново, Ветово, 
Николаево, Ракитово, Перу-
щица, Мъглиж, Сеново

Николаево, Ихтиман, Сеново, 
Мъглиж, Твърдица, Шивачево, 
Перущица, Антоново, Ветово, 
Лом, Ахтопол

30–40 % 1 2 Върбица Ракитово, Котел
40–50 % 0 0   
над 50 % 0 1  Върбища
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Независимо от това броят на ромското население се формира основно в 
средните (30 хил.–100 хил. ж.) и големите (над 100 хил. ж.) градове. В тях живе-
ят близо 50 % от ромското население от всички градове в страната, но неговият 
относителен дял е нисък (2–5 %), с изключение на Лом (през 1992 г. – 31 133 д.; 
през 2001 г. – 27 767 д.) (17,5 %), Кюстендил (7,3 %), Сливен (7,2 %), Видин (6,3 
%). В категорията на малките градове (10 000–30 000 ж.) са съсредоточени 29 
%, като девет града имат относителен дял над 10 % – Ихтиман, Берковица, Ка-
варна, Луковит, Самоков, Бяла Слатина, Провадия, Айтос, Велинград.  В катего-
рията на много малките градове (под 10 000 д.) е концентрирано 23 % от град-
ското ромско население, но относителният дял в тях е най-висок (над 10 % и над 
20 %) – гр. Върбица, Дунавци, Антоново, Ветово, Николаево, Ракитово и др.

ПРОМЕНИ В БРОЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА  
В СЕЛАТА (1992–2001 г.)

Както се вижда от фиг. 3, през разглеждания период се наблюдава нараства-
не на броя на селата, които са с над 10 % роми. 

През 1992 г. са регистрирани общо 37 селища с преобладаващо ромско 
население (над 50 %) (фиг. 4 – приложение), като повече от половината са съ-
средоточени в Североизточна България. С най-голяма концентрация са в общи-
на Добрич (Алцек, Дряновец, Царевец), Търговище (Вардун, Острец), Прова-
дия (Градинарово, Снежина) и др. Останалите селища с преобладаващо ромско 
население са пръснати в Източна Стара планина – Градец (Котел), Величково 
(Дългопол), в Задбалканските котловини – Зимница, Юлиево (Мъглиж), в Гор-
нотракийската низина – Калитиново (Ст. Загора), Васково (Любимец), Бори-
мечково (Лесичево) и др. През следващото преброяване (2001 г.) селата с пре-
обладаващо ромско население нарастват на 54 в резултат както на нарастването 
на относителния дял, така и на абсолютния брой на ромското население (фиг. 5  
– приложение). Допълнителна причина за това е намалението на българското 
и турското население в тях. С най-голямо нарастване на тази група се отлича-
ват отново селата в Североизточна България – Бистра (общ. Алфатар), Преспа 
(Балчик), Каменар (Варна), Черна (Добрич) и др., и в частност района на Из-
точна Стара планина – Чубра (Сунгурларе), Малоградец, Моравица, Изворо-
во (Антоново) и др. В по-голяма част от тези селища ромите живеят смесено 
с българското население, единични са случаите, в които те живеят смесено с 
турско и българско население – с. Воднянци, Алцек (Добрич), Майско (Елена), 
Драгомъж (Исперих), Травник (Каварна) и др. 

Подобно е териториалното разположение на селата, попадащи в групата 
с по-нисък относителен дял – от 40–50 %. От 30 села през 1992 г. 19 се на-
мират в Североизточна България – Благово (Шумен), Златна нива (Каспичан), 
Сливенци, Лесково (Добрич) и др. През 2001 г. броят на селата от тази група 
нараства на 39. Отново увеличението е най-голямо в тази част на страната. В 
разглежданата група има седем села с преобладаващо турско население – Орляк 
(общ. Тервел), Руен (Руен), Страхил (Вълчидол), Буйново (Лозница), Църквица 
(Никола Козлево), Поройно (Дулово), Габрица (Венец) и десет села със смесено 
българско и турско население – Преспа (Балчик), Свобода (Камено), Благово 
(Шумен), Черковна (Дулово), Златна нива (Каспичан), Пробуда (Търговище), 
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Жилино (Нови Пазар), Голямо ново (Лозница), Сливенци (Добрич), Крива река 
(Никола Козлево). 

През 1992 г. са регистрирани 66 села, в които ромското население е  
30–40 %. Отново повече от половината от тях (38 села) се намират в Североиз-
точна България. С най-голяма концентрация те са в общините Добрич (Черна, 
Плачидол, Ломница и др.) и Попово (Заветно, Светлен, Кардам и др.), и в част-
ност в общините в Източна Стара планина – Чубра (Сунгурларе), Вресово 
(Руен), Бостан (Омуртаг) и др. Характерно и за селата от тази група е, че са 
пръснати из останалите части на страната, без да се формират големи територи-
ални съсредоточия – Оризово (общ. Братя Даскалови), Върбица (Бяла Слатина), 
Юнаците, Говедаре (Пазарджик) и др. Броят на тази група села нараства най-
много през 2001 г., когато са регистрирани 104 села. С най-голямо териториал-
но разширение отново се отличава Североизточна България, в т.ч. и Източна 
Стара планина – общините Търговище (Ралица, Преселец, Лиляк, Давидово, 
Драгановец), Добрич (Сливенци, Лесково, Карапелит) и др. Вторият ареал с го-
лямо териториално разрастване са Задбалканските котловини – Христо Даново 
(общ. Карлово), Нова махала, Тулово, Дъбово (Мъглиж), Селиминово, Калоя-
ново, Драгоданово (Сливен) и др., както и някои селища в близост до Пазар-
джишко-Пловдивската агломерация – Дрангово, Борец, Пъдарско (Брезово), 
Караджалово (Първомай), Сарая (Пазарджик) и Старозагорско – Еленино, За-
горе, Памукчии, Плоска могила, Хрищени, Калояновец (общ. Стара Загора). От 
тази група с преобладаващо турско население са следните селища: Желязковец 
(Самуил), Бистра (Алфатар), Кошарна (Сливо поле), Сеслав (Кубрат), Вазово 
(Исперих), Ясеновец (Разград), Воловарци (Кърджали), Изгрев (Венец) и със 
българско и турско население – Ломница (Добрич), Бата (Поморие), Крушевец 
(Созопол), Обретеник (Борово), Струйно (Шумен), Илийно (Омуртаг), Богдан-
ци (Главиница), Каспичан (Каспичан), Черна (Добрич) Малко Враново (Сливо 
поле), Равна гора (Созопол), Вресово (Руен), Подслон (Добрич), Каблешково 
(Тервел). 

През 1992 г. са регистрирани 164 села с относителен дял от 20 до 30 % 
ромско население. Отново половината от тях са концентрирани в Североиз-
точна България. С най-голяма концентрация се отличава областта на Южна 
Добруджа – и по-конкретно общините Балчик и Добрич – Кремена, Безводица, 
Бобовец, Соколово (Балчик), Подслон, Енево, Росеново, Пчелиново (Добрич) и 
др., Лудогорието – Кривня (Ветово), Секулово, Долец (Дулово) и др., и област-
та на Източна Стара планина – Аврамово, Пъдарево (Котел), Ръжица (Руен) 
и др. През 2001 г. тази част от страната се характеризира и с най-голямо те-
риториално разрастване. По-голяма част от селищата, променили етническата 
си структура, се намират в общините Добрич (Камен, Котленци и др.) и Шу-
мен (Вехтово, Градище и др.). На второ място по концентрация на селища от 
разглежданата група се отличава областта на Горнотракийската низина и по-
конкретно Пазарджишко-Пловдивското поле – общините Пазарджик (Драгор, 
Гелеменово и др.), Раковски (Болярино) и др., Старозагорското поле (Еленино, 
Братя Кунчеви и др.) и Хасковско (Брягово, Стамболийски и др.). През 2001 г. 
отново броят на селата в същите общини или съседни до тях показват най-го-
лямо нарастване. На трето място по площно разпространение се отличават Зад-
балканските котловини, в които през 1992 г. са регистрирани 29 села с 20–30 %  

4 Проблеми на географията, 1–2/2011
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ромско население – Бузовград, Кънчево (Казанлък), Детелина, Драгово (Кар-
нобат), Тулово, Дъбово, Едрево (Мъглиж), Гергевец, Тополчане (Сливен) и др. 
Площно нарастване през следващите години се наблюдава в селищата от същи-
те общини, но с най-голямо разширение се отличават община Сливен (селата 
Глушник, Камен и др.) и общините, попадащи в Казанлъшката котловина – 
Казанлък (с. Ръжен), Мъглиж и Павел баня (с. Тъжа) и др. През 2001 г. друго 
разрастване се наблюдава в Югозападна България, и по-точно, поречието на  
р. Струма – Вълкосел, Дамяница, Склаве (Сандански), и р. Места – Гърмен, 
Дъбница, Хвостяне (Гърмен). В 40 % от селата от тази група ромското населе-
ние живее смесено с българско и турско население, а в 20 % от тях турското 
население съставлява мнозинство – Златоклас, Долец (общ. Дулово), Бърдовка, 
Яким Груево (Исперих), Царевци, Камбурово, Кестеново (Омуртаг) и др. 

През 1992 г. са регистрирани 257 села, в които ромите съставляват 10–20 % 
от населението им. Близо 20 % от селата се намират в Североизточна България, 
като подобно на гореразглежданите групи по-голямата част от тях се намират 
в Южна Добруджа – Стражица (общ. Балчик), Славеево, Сотирово (Добрич), 
Вранино, Божурец (Каварна) и др. С по-големи концентрации от тази група 
селища се отличават и общините Шумен, Антоново и Търговище. За разлика 
от досега разгледаните групи от селища, с голямо площно разпространение се 
отличава Северозападна България, в която са концетрирани 20 % от селища-
та от тази група. С най-много представители се отличават общините Бойчи-
новци (Мадан, Громшин, Лехчево), Брусарци (Крива бара, Василовци), Бяла 
Слатина (Алтимир, Габаре, Търнава, Попица), Враца (Тишевица, Власатица, 
Бели извор), Димово (Арчар, Медовница, Карбинци), Лом (Сталийска махала), 
Монтана (Габровница, Вирове, Доктор Йосифово, Студено буче, Сумер) и др. 
В област та на Горнотракийската низина са съсредоточени под 20 % от сели-
щата в тази група, които са концентрирани основно в общините Димитровград, 
Марица, Нова Загора, Пазарджик, Стара Загора и др. Именно в тази област се 
наблюдава най-голямото разрастване на тази група предимно в селищата, нами-
ращи се в общините Елхово, Раднево, Тополовград и Тунджа. Други по-големи 
съсредоточия се намират в общините, попадащи в Задбалканските котливини, 
Казанлък, Карлово и Сливен, а също и в общините Ловеч, Левски, Плевен, Ца-
рево и Средец. Около 15 % от селищата са с преобладаващо турско население 
– и по-голямата част от тях се намират в общините Шумен (Коньовец, Градище 
и др.), Разград (Раковски, Стражец), Каолиново (Тъкач и др.), Исперих (Пече-
ница, Китанчево и др.), Дулово (Боил и др), Добрич (Камен и др.), а около по-
ловината от селищата в тази група са със смесен етнически състав, т.е. в него са 
регистрирани българи и турци – с най-голямо съсредоточие са общините Тър-
говище (Голямо Соколово и др.), Добрич (Овчаров и др.), Казанлък (Хаджиди-
митрово и др.), Антоново (Горна Златица, Китино), Генерал Тошево (Люляково 
и др.), Павел баня (Търничени и др.). 

Най-многобройна е групата от селища с под 10 % ромско население, коя-
то през 1992 г. включва 68,7 % от селата, в които живее това население. През 
2001 г. това е единствената група, в която броят им намалява, тъй като част 
от тях преминават към групите с по-висок относителен дял на ромското на-
селение. Характерно за тази група от селища е, че са разпространени относи-
телно равномерно по цялата територия на страната. Широко е представена в 
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Северозападна България (Берковица, Враца, Димово, Лом и др.), Югозападна 
България (Ихтиман и Костинброд, по поречието на р. Струма – Симитли и 
Сандански, по поречието на р. Места – Гърмен, Сатовча и Разлог) и Северна 
Централна България (Велико Търново, Долна Митрополия, Левски, Павли-
кени, Севлиево, Стражица и Троян). Отново 25 % от населените места с под 
10 % ромско население са съсредоточени в Североизточна България. Подобно 
на предишните групи широко разпространение намират в областта на Герлово, 
Сланник – Търговище, Омуртаг, Антоново, Източна Стара планина – Върби-
ца, Долни чифлик, Сунгурларе, Южна Добруджа – Добрич, Каварна, Шабла. 
Едва 5 % от селищата в тази група се намират в Задбалканските котловини и са 
концентрирани основно в общините Казанлък, Карлово, Карнобат и Сливен. От 
Южна България с ясно изразена териториална концентрация се отличават се-
лата, намиращи се в общините гравитиращи към Пловдивско-Пазарджишката 
агломерация – в които са концентрирани 1/3 от селищата в Южна Централна и 
Югоизточна България – Асеновград, Пазарджик, Раковски, Родопи, Септември, 
Съединение. Второто териториално съсредоточие е Старозагорско и Новоза-
горско – Братя Даскалови, Нова Загора, Опан, Стара Загора, Чирпан, Хасково-
ско-Харманлийско – Димитровград, Хасково, Харманли, и някои черноморски 
общини – Бургас, Созопол, Царево.

АРЕАЛИ С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА  
ГРУПА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1992 И 2001 г.

През 1992 и 2001 г. се формират шест ареала (табл. 3) с висока концентра-
ция на ромската етническа група. В тях живеят приблизително половината от 
ромите в България (44,1 % през 1992 г. и 45,5 % през 2001 г.). 

Т а б л и ц а 3
Ареали с висока концентрация на ромската етническа група  

в България през 1992 и 2001 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Площ (в %) спрямо тази на 
страната   3,3 4,2 1,8 2,8 4,2 3,8 

Брой на ромското население
1992 19 265 34 486 9106 20 359 21 900 32 936
2001 22 766 47 619 11 755 22 240 22 881 41 376
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1 2 3 4 5 6 7 8
Брой на ромското население в селища с различен относителен дял:

до 10 %
1992 3492 15 923 3134 4282 5778 12 716
2001 1827 18 805 557 2206 4300 8870

10–20 %
1992 12419 6488 2096 3828 6186 7807
2001 7309 6306 6001 5681 5854 12967

20–30 %
1992 2267 5873 1122 3276 3103 7452
2001 11063 9114 1921 3120 3433 7777

30–40 %
1992 1087 2081 1473 4114 2620 3588
2001 2567 7825 1818 2923 1727 6691

40–50 %
1992 0 381 1281 2011 2716 904
2001 0 509 1458 1451 3364 1773

над 50 %
1992 0 3740 0 2848 2363 469
2001 0 5060 0 6859 4203 3298

Темп на прираст на ромската 
етническа група

1992–
2001 2,0 4,2 3,2 1,0 0,5 2,8

Относителен дял на ромското 
население спрямо това на ареала

1992 11,5 6,8 10,9 10,8 9,9 7,1
2001 15,6 10,1 14,9 12,6 11,1 9,2

Относителен дял на ромското на-
селение спрямо това на страната

1992 6,1 11,0 2,9 6,5 7,0 10,5
2001 6,1 12,8 3,2 6,0 6,2 11,2

Брой на селищата в ареала,  116 151 67 146 182 160
в т.ч. с наличие на ромско насе-
ление

1992 101 125 52 113 139 137
2001 103 134 52 120 147 150

Брой на селищата с относителен дял на ромската етническа група:

до 10 %
1992 53 59 27 48 50 75
2001 37 43 13 50 48 66

10–20 %
1992 35 35 10 21 36 29
2001 38 40 19 23 36 38

20–30 %
1992 8 20 7 20 21 19
2001 21 25 9 13 22 23

30–40 %
1992 4 5 5 12 12 8
2001 7 17 7 13 11 13

40–50 %
1992 0 1 3 6 9 2
2001 0 2 4 7 13 3

над 50 %
1992 0 4 0 6 11 2
2001 0 6 0 14 17 7

Продължение на таблица 3

С най-голям брой на ромската етническа група се отличава Задбалкански-
ят ареал, в който са концентрирани 11 % през 1992 г. и 12,8 % през 2001 г. от 
ромите в страната. В сравнение с останалите ареали този показва и най-висо-
ки темпове на прираст между последните две преброявания (4,2 % средного-
дишно), което е два пъти повече от средното за страната и показва значително 
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на растване на относителния дял на ромското население в ареала (над четири 
пункта). Основната част е концентрирана в селищата с до 10 % ромско населе-
ние, които съставляват и най-многобройната група. През последното десетиле-
тие на ХХ в. се наблюдава намаляване на концентрацията на населението в тази 
група селища за сметка на бързото му увеличение в селищата с 30–40 и 20–30 %  
ромско население, в които нарастването е приблизително двойно.

На второ място по брой – 10 % от ромите в страната, е Маришкият ареал, в 
който темповете им на прираст са близки до средните за страната. Нарастването 
на относителния дял в сравнение с предходния ареал е незначително (по-малко 
от 2 пункта). През 1992 г. приблизително 1/3 от ромското население в ареала се 
формира в селищата с до 10 % роми. През следващото десетилетие тези дялове 
се формират в селищата от групата с 10–20 % от това население. Повече от два 
пъти нараства броят на ромите и в селищата, които попадат в групите с над 
30–40 %, 40–50 % и над 50 % ромско население.

На трето място по брой на население в ромската етническа група е ареалът 
на Южна Добруджа, в който през 1992 г. са концентрирани 7 % от ромите в 
страната. През следващото десетилетие концентрацията им намалява с близо 
1 пункт, което се дължи на значително по-ниските темпове на прираст (0,5 % 
средногодишно) от средните за ромите в страната. В резултат на тези тенден-
ции се наблюдава и незначително нарастване на относителния дял на ромите 
в ареала (един пункт) в сравнение с останалите ареали. Характерно тук е, че е 
значителен броят на селищата с преобладаващо ромско население – 1/3 от се-
лищата от тази група в страната. Друго характерно за Южна Добруджа, което я 
отличава от останалите ареали, е сравнително по-равномерното разпределение 
в отделните групи на броя на селищата и ромското население в тях. С най-го-
лямо нарастване на броя на ромското население се отличават селищата с прео-
бладаване на този етнос. Нарастване на концентрацията на роми се наблюдава 
и в селищата, попадащи в групите: 20–30 % и 40–50 %, докато в останалите се 
наблюдава намаление.  

В Източностаропланинския ареал са съсредоточени 6 % от ромите в стра-
ната. През следващото десетилетие концентрацията на ромско население нама-
лява във връзка с два пъти по-ниските темпове на прираст в сравнение със сред-
ните за страната. Подобно на ареала Южна Добруджа, значителен е броят на 
селищата с преобладаващо ромско население, разпределено също сравнително 
равномерно между отделните групи, в които е с различен относителен дял. В 
сравнение с всички останали ареали най-голям брой от ромското население е 
съсредоточено в селищата с над 50 % роми. Единствено тази група, заедно с гру-
пата на селищата от 10–20 %, показва нарастване на броя на ромите, като в нея 
се формира през 2001 г. повече от половината от ромското население в ареала. 

В ареала, обхващащ Северозападна България, също са концентрирани 6 % 
от ромите в страната. Концентрацията на ромско население се запазва еднаква 
през последните две преброявания. Средногодишните темпове на прираст са 
еднакви със средните за страната, но нарастването на относителния дял е значи-
телно (4 пункта), което се дължи на високите отрицателни темпове на прираст 
на българите, тъй като тази част на страната в най-голяма степен е обхваната от 
процесите на депопулация. Това, което отличава този ареал от всички останали, 
е, че в него не са регистрирани селища с над 40 % ромско население. Повече от 
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половината от ромското население през 1992 г. е концентрирано в селищата с 
10–20 % роми, а през 2001 г. тези стойности се формират от следващата група 
(от 20–30 %).

Най-малък по брой и по площ е Бургаският ареал, в който са концентрира-
ни едва 3 % от ромите в България. Той, заедно с този на Задбалканските котло-
вини, се отличава с най-високи темпове на прираст и най-голямо нарастване на 
относителния дял на ромската етническа общност. През 2001 г. ясно се откро-
ява групата на селищата от 10–20 %, в която са концентрирани половината от 
ромите в ареала, докато в останалите групи това разпределение е относително 
равномерно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социалната и регионалната политика, която се води в полза на етнически-
те общности, се определя непосредствено от териториалното разположение на 
тези общности. Ромската етническа група се характеризира с малка територи-
ална компактност, поради което не се формират райони, а може да се говори за 
ареали с по-висока интензивност на наблюдавания показател (в случая относи-
телния дял на ромите). През разглеждания период (1992–2001 г.) не се наблю-
дават териториални промени в локализацията му, но се отбелязва нарастване на 
относителния му дял. Ромската етническа група се характеризира с по-високи 
стойности на раждаемост и естествен прираст в сравнение с останалите етни-
чески общности в страната. През следващите години ще продължат тенденции-
те на плавно намаление на техните стойности, като главният фактор за това ще 
бъде социално-икономическият, както и на нарастване на относителния дял на 
ромското население във всички разглеждани групи селища, което се определя и 
от силно застарялата възрастова структура на българите.

Създадените картографски материали имат за цел да послужат при опреде-
лянето на общите насоки в разработването на общите национални и регионални 
социално-икономически задачи, залегнали в регионалните планове, и за плани-
ране на всички дейности от социалната сфера на ромското население. Конкрет-
ните дейности, залегнали в съответните планове, трябва да бъдат съобразени 
с етнокултурните особености на ромската етническа група с цел преодоляване 
на различията в регионалното развитие между отделните териториални едини-
ци. Принципите, заложени в настоящото изследване, може да се използват при 
разработка на модели на териториалното разположение и на други етнически 
общности. 
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CHANGES IN THE LOCALIZATION  
OF THE ROMA ETHNIC GROUP IN BULGARIA (1992–2001)

N. Ilieva

(S u m m a r y)

The theme of the Roma ethnic group is quite often discussed in public space. 
The changes in its size, demographic behaviour and structure are of great interest. It 
is the Roma ethnic group in Bulgaria which is the focus of research in this paper. The 
investigation covers the period between the last two censuses. An attempt is made 
to delineate the areas, remarkable for their high concentration of Roma population – 
three times higher than the national average (over 10 %).The 1992 and 2001 census-
takings show that the Roma ethnic group is the only one in the country which increased 
in number – a 2 % average growth rate per year. The Roma population is dispersed 
amidst the other ethnic groups and does not form compact areas. Six regions can be 
distinguished, where the Roma ethnic group constitutes a large share – Sub-Balkan, 
South Dobrudja, Eastern Stara Planina, Burgas, Marishki and Northwestern. 
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