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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящото проучване е направено в рамките на договор № 50-50-021-

У/03.08.2020 г. Между възложителя СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – 

Искър“ и изпълнителя „АКСЕРОЛ“ ЕООД“ и се провежда във връзка с дейността на 

сдружението, чиято цел е да осигури подкрепа на общността на територията на двете 

общини за реализирането на интегрирана стратегия за устойчиво развитие 

посредством прилагането на подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано 

развитие и насърчаване на местната общност за повишаване капацитета й за 

планиране. 

 Ромската общност в България има редица слабоизследвани специфики, чието 

опознаване би допринесло, както за интегрирането й, така и за подобряването на 

социално-икономическият статус на ромския етнос. Ранните бракове са една от тези 

интересни, дори екзотични специфики. Ранните бракове (по същество става дума за 

съвместни съжителства, създаване на семейство, а не за „брак”, тъй като липсва и в 

много от случаите е невъзможен юридическия акт за встъпване в брак) в ромска 

общност са тема, която понастоящем все по-често предизвиква вниманието на т.нар. 

„широка общественост” и „обществено мнение”. От една страна, ранните бракове 

често вървят ръка за ръка с „аранжирани бракове” и дори „насилствени бракове”: 

обикновено именно родителите са тези, които инициират тази форма на 

съжителство. Още по-често водят до „отпадане”, т.е. до ранно напускане на 

училище, което от своя страна е свързано с ограничаване на последващата 

подходяща социална реализация. Ранните бракове обикновено са последвани от 

„ранни раждания”, доколкото – поне при традиционните ромски семейства, както и 

при маргинализираните – от омъжената жена се очаква да докаже, че може да роди: 

тя е високо ценена като продължител на рода и ако не може да изпълни тази си роля 

трябва да понесе една от най-тежките стигми. Не рядко ранните бракове са 

съпътствани и от различни форми на домашно насилие, от разводи, заболявания 

сред младите майки и т.н. 

България е страна с многобройна ромска общност, която наброява между 400 

000 и 900 000 души. Точният брой на ромите е трудно да бъде установен, тъй като 
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много от тях предпочитат да се декларират като турци, българи или власи. Въпреки 

това различни източници предлагат ориентири в тази насока: 

– според преброяването на населението от 2001 г. като роми са се 

самоопределили 370 908 д. (4,8 % от населението)1; 

–  според друг източник2,  ромите в България са около 8,8 % от населението, като 

се допуска и по-висок процент. В абсолютни цифри това означава около 700 000 – 

750 000 д. 

– според Жан-Пиер Лиежоа и други учени реалният брой на ромите в България е 

между 700 000 и 800 000. 

Според последното преброяване от 2011 г. – като роми са се самоопределили 

325 343 души или 4,9% от българските граждани, като 44,13% от тях живеят в 

селата. 

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички 

области. Най-голям е делът им в област Монтана - 12.7% и Сливен - 11.8%., 

следвани от Добрич – 8.8%, Ямбол – 8.5% при общо за страната 4.9%. Около 

половината (55.4%) от самоидентифициралите се като роми живеят в градовете. 

Възрастовата структура на ромите показва ясно изразена тенденция – с 

нарастване на възрастта намалява относителния дял на възрастовите групи: децата 

от 0 до 9 г. съставляват една пета (20.8%) от всички самоопределили се като роми, 

групите на 10-19 годишните и 20-29 годишните съставляват равни дялове, всеки от 

по 18.3%, 30-39 г. са 15.2%; 40-49г. – 11.6%; 50-59г. - 8,7%; 60-69г. - 4,9%; 70-79г. - 

1.9%; 80+ г. - 0,4%. 

Според информацията в сборник материали „Преодоляване на традиционните 

и нови антиромски стереотипи“ на Център за междуетнически диалог и 

толерантност „Амалипе“ ромите в България идват по различно време и от различни 

места. Това е и причината днес да същуствуват множество ромски групи и слоеве, 

различаващи се (повече или по-малко една от друга), които предполагат различни 

подходи на въздействие. 

Проблемите, основните характеристики и начините на взаимодействие с една 

група не са непременно същите като тези на друга група. Съществени различия 

                                                 
1 НСИ, Преброяване 2001 
2 Доклад на Световната банка от 2002 г. 
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между отделните групи в рамките на ромската общност съществуват по две линии: 

етническа и социална. От етническа гледна точка ромската общност е съставена от 

четири основни групи: 

 
 Йерлии: между 350 000 – 400 000 души 

Първа, в исторически план, е метагрупата на т.нар. йерлии - т.е. местни, 

уседнали роми. Те са потомци на дошлите през периода ХІІІ-ХVІІІ в. роми, които 

постепенно усядат и векове наред съжителстват както с българското, така и с 

турското население. В голяма степен терминът Йерлия е въведен в масова употреба 

по-скоро от научна гледна точка, като обобщаващ за голямата група роми, заселили 

се по различно време на Балканите от средновековието до началото на 19 век. 

Голяма част от самите роми (с изключение на няколко подгрупи в Софийско и 

Кюстендилско) не разпознават термина йерлии, а предпочитат подгруповите 

самоназвания или просто роми/цигани. Йерлиите се делят на две големи групи: 

хорахане-рома (турски цигани, мюсюлмани) и дасикане-рома (български цигани, 

християни). 

“Дасикане рома” Преведено буквално “дасикане рома” днес означава 

български/християнски роми. Като цяло думата “дас” в първоначалния си смисъл 

означава “слуга”, “роб”, но с течение на времето е свързана с турската дума “гяур” – 

“неверник”, “не-мюсюлманин”. С това обобщаващо понятие се идентифицират 

приблизително 26 субгрупи, говорещи различни наречия от балканския тип ромски 

диалекти, със значимо лексикално влияние от локалния български диалект. 

Дасикане рома са преобладаващото ромско население в Северозападна и някои 

райони на Централна Северна България и приблизително половината от ромското 

население в Югозападна България. Това са например бургуджиите, джамбазите, 

тужарите и т.н. Сред тях са налице слаби тенденции към българеене, но някои групи 

съхраняват с гордост ромското си самосъзнание и традиции (напр. част от 

бургуджиите в Шуменско се наричат "парпул-рома" - "истински цигани"). 
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Специфични субгрупи с предпочитана друга идентичност: 
 
Сиви гълъби 

В Югоизточна и Централна Южна България съществува група от хора, която 

българите наричат “български цигани”, ромите наричат “дасикане рома”, а турците 

“гяур ченгенеси”. Самите те се назовават Аспарухови българи или Стари българи, а 

околното население често пъти ги обозначава като “Сиви гълъби” или 

“Демирджии”. Групата обитава относително концентриран ареал по долината на р. 

Марица с приблизителни граници на изток – гр. Чирпан, на запад – гр. Пазарджик, 

на север – Средна Стара планина и на юг – Родопите. Сивите гълъби предпочитат 

браковете в собствената си група и избягват браковете с другите етнически групи в 

страната, с изключение на българите, каквато е и предпочитаната им идентичност. 

По традиция представителите на групата са членове на Източноправославната 

църква, макар че под влияние на Евангелските петдесятни църкви в някои села 

протича процес на евангелизация. Особеното при тази група е, че в някои селища 

майчиният език е ромски, а в други - напълно отсъстват следи от ромски език, но 

въпреки това те се разпознават като представители на една и съща група и се женят 

помежду си, като местоживеенето определя и езика, който бива говорен у дома. 

 
Цуцумани 

В трите области на Северозападна България живее група от хора, която 

българите наричат “български цигани” или “покръстени цигани”, а ромите 

обозначават като “Цуцумани”. 

Цуцуманите са Източноправославни християни, които българите не приемат 

за “истински” българи, а ромите не приемат за “истински” роми. Техният майчин 

език е български, но имат запазени в говора си няколко думи с ромски произход. В 

общия случай цуцуманите не живеят в етнически обособени махали, а разпръснато 

сред българското население. 

Значително поинтегрирани са от останалите роми в региона – размерът на 

домакинствата, образователното равнище и нивото на безработица се сходни с тези 

на българите в съответната област. 
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“Хорахане рома” 

Преведено буквално “хорахане рома” днес означава турски/мюсюлмански 

роми. Хорахане рома са преобладаващото ромско население в Североизточна, 

Югоизточна и Централна Южна България и приблизително половината от ромското 

население в Югозападна България. Хорахане-рома са най-многобройната ромска 

група в България. Те изповядват ислям, примесен с многобройни християнски 

елементи, като празничната им система включва не само байрамите, но и всички 

големи християнски празници - Гергьовден (Ерделез), Васильовден (Банго Васили), 

Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и Великден. Говорят романес примесен с 

множество турски думи, а част от тях използват турски език, заедно с романес. 

Хорахане-рома се делят на множество подгрупи. Напр. кошничари, калайджии, 

дръндари и др. С течение на времето тези вътрешногрупови различия са избледнели 

и днес голямото мнозинство от хорахане-рома са еднородна група, която пази само 

далечен спомен за някогашен занаят и деление на подгрупи. 

 

Специфични субгрупи с предпочитана друга идентичност: 

Миллет 

В районите където живеят хорахане рома, съществуват групи от хора, които 

наричат себе си “миллет”. Обикновено българите ги обозначават като “турски 

цигани” или “турчеещи се цигани”, турците ги наричат “миллет ченгенеси”. Ромите 

имат двузначно отношение и някои ги приемат за роми, но други ги считат за турци. 

Макар че на преброяванията на населението се декларират като турци, името, което 

използват за себе си е миллет. "Миллет" е турска дума, която може да бъде най-

точно преведена като "етнос" или "религиозна общност". По време на Османската 

империя малцинственото християнско население е било разделено на миллети по 

религиозен признак - напр. православни, юдеи, арменци (не в етническия смисъл на 

думата, а в религиозния, доколкото арменската църква се отличава от източно-

православната). Единственият миллет, който е бил обособен на етнически принцип 

са били циганите - ченгене миллет. Самите турци не са използвали думата "миллет" 

по отношение на себе си . Част от циганите, самоназоваващи се "миллет" използват 

и името "турски цигани", но категорично отказват да бъдат наричани "роми". За тях 

роми са единствено християните, говорещи ромски език. Майчиният език на 



 
 
 

8 
 

миллета е турски, но в някои населени места, сред по-старите поколения се използва 

ромски като “таен език”, а в други групи като жаргон е запазена употребата на малък 

набор от ромски думи. 

Агупти 

В района на Родопите живее група от хора, която нарича себе си и бива 

наричана от другите Агупти. В средата на ХХ в. те са класифицирани като цигани 

въз основа на пасаж от една народна песен: “Турци си Рада плениха,/ та я агупка 

сториха/ агупка чорна циганка…”. Агуптите обаче са чудесен пример за смяна на 

първичната групова идентичност с предпочитаната турска идентичност в рамките на 

няколко поколения. Ако в средата на ХХ в. изследванията регистрират египетска 

идентичност, съчетана с “чист и старинен родопски говор”, то в края на ХХ в. 

агуптите се отличават със стремеж за сливане с околното турско население и 

употребата на турски език. Решаващ фактор в случая вероятно е исляма. Подобно на 

миллета, употребата на ромски е като “таен” език, използван от по-възрастното 

поколение. 

 Калдараши: около 30 000 – 40 000 души 

Втората голяма ромска метагрупа в България са т.нар. калдараши. Те идват с 

"голямата келдерарска инвазия", като първо преминават през Австро-Унгария и 

Сърбия, поради което често им казват "унгарски цигани", "австрийски цигани", 

"сръбски цигани" или "нямцури" (т.е. "немски цигани"). Разделят се на две големи 

групи - бакърджии и ловари (от унгарското "ло" - "кон", поради което са известни 

като "конекрадци") и на множество подгрупи. Калдарашите са едни от най-

запазените ромски групи в България. При тях все още съществуват запазени 

потестарни форми, като циганския съд - мешере, те говорят основно романес, пазят 

ревностно своите обичаи и традиции. Пищният начин, по който отбелязват 

Великден (Патраги) и Гергьовден, както и калдарашките сватби често са сочени като 

едни от най-интересните ромски обичаи в Европа. Източно-православното 

християнство играе много важна роля в живота на калдарашите и те са ревностни 

християни. До средата на 20 в. са били чергари, като са обикаляли от село на село за 

да продават своята продукция. Усядат след излизането на Постановление 258 на 

Министерския съвет от 1958 г., забраняващо "скитничеството и просията в Народна 

Република България". В абсолютни цифри техният брой не е голям. Но в 
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териториално отношение калдарашите живеят във всички региони на страната, като 

рядко формират големи махали и по-често се заселват по няколко семейства в село, 

наред с другото население, без да се смесват с останалите роми.  

 Рудари: между 70,000 – 100,000 души 

Предимно в селските райони на областите Пловдив, Стара Загора, Нова 

Загора, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен живеят групи от хора, 

които околното население нарича “румънски цигани”. Представителите на тази 

общност наричат себе си “Рудари” или “Лудари” - в зависимост от локалния 

диалект. Поради характерните за тях занаяти, за околнато население са познати по-

скоро като копанари и мечкадари, за което техните самоназвания са съответно 

лингурари и урсари. По време на преброяванията и социологическите изследвания 

Рударите/Лударите се идентифицират обновено като румънци, власи или българи, 

но винаги настояват на разграничаването си от ромите. Обикновено по-старите 

поколения приемат за себе си названието “румънски цигани”, защото думите цигáн 

и цигáнка – означават съответно “съпруг” и “съпруга” в техния говор (каквото 

впрочем означават и думите ром и ромни в ромския език). Рударите/Лударите 

използват диалект на румънския език. В България се различават две наречия – 

северно, по-силно повлияно от стандартния румънски и южно, в което има по-

осезаемо влияние от гръцкия език. Макар че живеят в относително обособени 

етнически махали, те са вероятно най-интегрираната в българското общество ромска 

група по отношение на нивото на образование, нивото на заетост, както и по размера 

на домакинствата, по който не се различават от българското население в дадените 

населени места. 

 

II.МЕТОДОЛОГИЯ 

Ромските деца и младежи, и по-специално момичетата на територията на 

„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ рано отпадат от образователната 

система, въпреки регламентирането на задължително образование за всички 

български граждани на възраст от 5 до 16 години.  

Целта на настоящото проучване е да се определят причините за повишаване 

на ранните бракове и раждания сред ромската общност на територията на „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, да се идентифицират потенциалните 
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канали за въздействие в посока минимизиране на това явление и да се изградят 

партньорства между МИГ и институциите, работещи на местно ниво, както и да се 

повиши обществената чувствителност на тази тема. 

Предмет на проучването са причините за ранните бракове и ранните 

раждания сред ромското население на територията на общините Червен бряг и 

Искър, образованието на момичетата и тяхното желание за професионално 

ориентиране и трудова заетост. 

Обект на изследването са млади ромски майки, които живеят в компактни 

ромски общности във всички населени места на територията на „МИГ Карлуковски 

карст – Червен бряг – Искър“, с изключение на с. Телиш, както  и местни ромски 

лидери и активисти, младежи с различно ниво на образование. 

Общата методология за изготвяне на проучването на територията е съобразена 

с насоките, дадени в Насоки за местните участници относно Водено от общностите 

местно развитие, Пралива за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Наредба № 1 

от 22.06.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от 14.12.2015 г.  

Основните методи, използвани при осъществяване на анализа са: 

 Проучване и анализ на достъпна информация от публични източници – 

преглед на документи от интернет и получаване на директна информация от 

различни източници. Документалният анализ се основава на изследвания, 

свързани с ранните бракове в ромската обност в България и други страни в 

Европа, преглед на документи даващи информация за ранни бракове, 

образование на момичетата и отпадащи от образователната система, раждания 

на деца от непълнолетни, преглед на политики в България за противодействие 

на тези негативни явления, законови рамки и стратегически документи на 

общините Червен бряг и Искър, свързани с предмета на изследването; 

 Метод на описанието – създаване на писмени документи на база получена и 

обработена информация; 
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 Метод на сравнението – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и 

резултати от проучването и наблюдението и на тяхна база формулиране на 

изводи и препоръки; 

 Метод на системен анализ – събиране, проучване и анализ на налични 

документи и информация от публично достъпни източници – обобщаване на 

резултати, формулиране на изводи и препоръки; 

 Метод на анкетиране – анкетиране на граждани от идентифицираните 

заинтересовани страни – провеждане на инервюта с ромски лидери, 

представители на НПО, които функционират на територията на общините 

Червен бряг и Искър, с представители на двете общински администрации, 

младежи от ромски етност, млади майки от ромски етност, родили децата си 

като непълнолетни. преподаватели и др., като един от акцентите е върху 

образованието на ромите, положението на младите момичета – роми в 

ромската общност. При провеждане на анкетирането бе спазен принципа на 

анонимност 

 Табличен метод – систематиризане на данни в табличен вид. 

 Графичен метод – визуализиране на резултати в графики и диаграми 

 

Проучването е осъществено в периода м. август – м. декември 2020 г. 

 

III.  ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ 

ПРИОБЩАВАНЕ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ РОМСКИ 

МАЙКИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ И БЪЛГАРСКО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

Съществуват редица документи, приети на ниво централна власт, които 

адресират проблема с ранните бракове сред ромските момичета. Сред тях са 

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., План за действие за изпълнение на 

заключителните препоръки, отправени от Комитета на ООН, за премахване на 

дискриминацията към жените (CEDAW). В други стратегически документи, като 

Националната стратегия за демографскоразвитие на населението в Република 

България (2012-2030 г.), Националната стратегия на Република България за 
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интегриране на ромите (2012-2020), Стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020), Стратегия за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и План 

за действие към нея за периода 2015 – 2020 г., също се обръща внимание на 

необходимостта от превенция на отпадането от училище, както и на етнокултурните, 

социални и икономически причини, свързани с по-висок дял на отпадащи ученици 

сред ромите. В националния си План за действие по програмата в страната 2013-

2017 г., сключен с правителството на Република България, УНИЦЕФ се ангажира да 

спомогне за реализирането на политики, подкрепящи образователна среда за 

младежите и децата в неравностойно положение, особено за момичетата от ромски 

произход. 

Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите (2012 – 2020) 

е стратегически документ, израз на политическата ангажираност на правителството 

за европейско развитие на България 

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в 

уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата 

стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на 

подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. 

Българското законодателство отхвърля бракове до 16 годишна възраст, а 

между 16 и 18 години, браковете са позволени единствено при съгласие от страна на 

младежите и техните родители. В това отношение България не се различава от 

повечето европейски страни. 

Децата от 14 г. до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. Този 

период е една преходна възраст, когато имаме умствено и духовно съзряване, което 

дава възможност за ограничено участие в поемането на права и задължения. 

Действията на непълнолетните имат значение за правото, ако са извършени със 

съгласието на техните родители или попечители. 

Наказателният кодекс урежда минимална възраст за изразяване на съгласие за 

извършване на полов акт – навършени 14 години. Половият акт с момиче, 

ненавършило 14 години, се счита за престъпление, независимо дали детето е желало 

сексуалния акт или не. При навършване на 14 години законът защитава детето от 
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нежелан полов акт чрез изискването то да разбира „свойството или значението на 

извършеното“. 

Пряка връзка с традициите на уредените бракове имат престъпленията против 

младежка. Всеки, който чрез използване на родителската власт принуди детето си, 

ненавършило 16 г. да заживее съпружески с някого, подлежи на наказание. За 

престъпление е обявено и заживяването на съпружески начала между пълнолетен и 

момиче, ненавършило 16 г. възраст. Брачният откуп също се обявава за 

престъпление, само ако е даден за момиче, ненавършило 16 г. възраст. Родител или 

друк сгродник, който получи откуп, за да разреши на своя дъщеря или роднина, 

ненавършила 16 г. възраст, да заживее на съпружески начала с някого, подлежи на 

наказание. 

 

IV. АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРЕВЕНЦИЯ, СВЪРЗАНИ С РАННИТЕ БРАКОВЕ В БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, 

ИСПАНИЯ И СЛОВЕНИЯ 

Целта на този анализ е да се представи ситуацията по отношение на ранните 

бракове в изрбани страни от Европейския съюз. Да се посочат изводи и препоръки за 

подобряване на сътрудничеството между институциите за закрила на детето, 

образователната и здравна система, правосъдието и полицията по отношение на 

ранните бракове в представените по-долу държави. 

1. Проблемът с ранните бракове 

Ранният брак има същите социални характеристики като официалният такъв; той 

легитимира социалните норми в ромската общност и има сериозни социални 

последствия. Различни автори описват поне един от следните негативни аспекти на 

ранния брак: 

 Социална изолация поради прекъсване на връзките с основното семейство и 

приятели; 

 Ранно отпадане от училище; 

 Ранна бременност и раждане; 

 Различни форми на домашно насилие, разводи, спонтанен аборт и различни 

заболявания сред младите майки; 
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 Безработица за съпругата, тя е отговорна за децата и домакинството; 

 Ниското социално положение и ролята на майките предполагат продължаване 

на модела на ранните бракове. 

Този проблем съществува в различните страни в различна степен. Няма 

официална статистика, тъй като по своята същност най-често това е нелегитимно 

съжителство, което не е регистрирано от официални статистически източници. За 

неговия мащаб можем да разберем от резултати от проучвания или непряко - от 

нивото на ранните раждания и до известна степен от степента на отпадане от 

училище. 

Отделните проучвания и индиректните данни дават известна информация за 

обхвата на проблема в представените държави. 

Република Гърция 

Бракът между деца е насилие, което съществува в значителна степен, особено 

в области, характеризиращи се с висока степен на бедност. По-засегнати от тази 

практика са момичетата, поради важността, която се поставя върху тяхната 

девственост. Родителите се стремят да контролират сексуалността им и в резултат на 

това ги омъжват по-рано. 

Според данни и доказателства от проучвания и изследвания на Университета 

в Йоанина ромите се женят на възраст между 16 и 18 години, докато момичето, 

което е неомъжено и е над 17-годишна възраст се смята за стара мома. Често 

първият брак става под 17- годишна възраст и момичетата растат с убеждението, че 

ще се научат да обичат съпрузите си, тъй като бракът е средство за щастие и крайна 

цел в живота на човека. 

Половината от респондентите в проучването считат брака за "средство за 

щастие", а 

другата половина от респондентите е разделена на категории като "безопасност", 

"мисия на човека", докато малък процент описва брака като "необходимо зло". 

В допълнение към казаното, друго проучване е проведено от местната 

администрация в град Лариса, където е заселена значителна част от ромите в 

Гърция. Проведените интервюта по време на проучването са обхванали 1500 роми. 

По време на тези срещи е посочено, че средната възраст на брака е 15-16 години за 

жени и 18 години - за мъже. Заслужава да се отбележи, че 8 от 10 жените от 
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извадката са се омъжили преди 15-годишна възраст, докато средно за общността 

варира от 10 до 15 години. 

Словения 

Ромската общност възприема статусът на зрял човек за момичетата, когато те 

получават менструация, без значение на тяхната възраст. За ромските бракове няма 

традиционен ромски ритуал или посвещение. Обикновено момче и момиче са заедно 

в "гората" за няколко дни. Статутът на брака е свързан с техния сексуален контакт. 

Ранният брак е обичай в традиционните общества и остава до днес такъв в ромските 

общности поради бавната им модернизация. Новите ромски поколения частично 

запазват традициите и частично приемат преобладаващите социални форми на 

брака. Очаква се процесът на модернизация да бъде бавен в някои аспекти, но 

въпреки това необратим. 

Темата за ранните бракове в Словения не е много добре изследван. В 

последните години има само две проучвания: 

Сред ромските младежи от района на Доленска официалните бракове са 

рядкост. 

Повечето двойки живеят в съжителство. Най-честият начин за сключване на 

брак е чрез бягство. Това означава, че двойката решава да се омъжи, но защото 

семействата им не са съгласни (често защото и двамата са все още непълнолетни), те 

избягват и се скриват за известно време (например у роднини). След известно време 

двойката се връща заедно и започва да живее брачен живот. Първото полово 

сношение се третира като брак. И двамата - момичето и момчето - са много млади 

(средна възраст 13 или 14 години, но са известни случаи, когато момичето е само на 

12 години). 

Според проучването "Ранните бракове - култура или злоупотреба?" броят на 

ранните бракове в Словения не е незначителен. По-голямата част от респондентите 

са започнали да живеят заедно с партньора си на възраст между 14-18 години, без 

съществена разлика между двата пола. Повечето анкетирани раждат първото си дете 

на възраст между 18 и 24 години, а след тази възрастова група са респондентите 

между 14 и 18 години. 
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Резултатите от проучването показват също важна връзка между нивото на 

образование, възрастта при сключване на брак (или започване на съжителство) и 

възрастта при раждане на първото дете. 

По отношение на половото сношение между двама младежи на възраст 14 - 15 

години почти половината от респондентите (47,6% от мъжете и 46,8% от жените) са 

на мнение, че двама млади хора, които се обичат могат да имат сексуален контакт. 

Мнението на анкетираните относно ранните бракове е разделено. Половината 

от тях предпочитат взаимоотношения и сексуални контакти на възраст между 14 и 

15 години, а другата половина определя възрастта на зрялост (18 години) като най-

подходяща, за да започнат съжителство и да станат сексуално активни. 

Въпреки ограниченията в законодателството, около 5,4% от респондентите 

предпочитат съжителство преди 14 години, със значителен превес на жените в този 

отговор. 

Основните заключения от извършеното проучване в Словения са следните: 

Ранните бракове все още съществуват сред много роми днес, въпреки че все 

по-малко могат да се считат за "ромска" традиция. Проблемът съществува в 

различна степен сред различните ромски групи и социални слоеве. 

Освен това съществува ясна тенденция за преодоляване на ранните бракове, 

която се осъществява заедно с процеса на модернизация на общността. 

Същевременно семейните и брачните нагласи на ромите в Словения в момента се 

характеризират с няколко основни тенденции: 

1. Възрастта на ранното съжителство и брак се увеличава; 

2. Образованието се оказва най-важният фактор, влияещ върху по-високата възраст 

за ранно съжителство; 

3. Става все по-често срещана тенденция семейството да бъде създавано от младите 

хора, а не от родителите; 

4. Днес обикновените семейни домакинства безспорно преобладават над 

разширените семейства. 

5. Налице е тенденция за преодоляване на традиционните семейни и брачни нагласи 

и приемане на съвременните такива: това се потвърждава от всички основни 

тенденции, описани по-горе. 
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Испания 

В испанския социален контекст е полезно да погледне отвъд проблема с 

"ранните бракове", разширявайки виждане до въпроса за "преждевременната 

еманципация". От правна гледна точка човек се счита за еманципиран, когато вече 

не е под опеката на родителите си, какъвто е случаят, когато достигне пълнолетие 

(за Испания - 18 години), когато се жени или чрез съдебно разрешение (последните 

две възможности съществуват след навършване на 16-годишна възраст). Отчитането 

на еманципацията позволява да вземем под внимание различните типове съюзи, с 

различна степен на формалност. От социологическа гледна точка, еманципацията се 

отнася повече за де факто състояние на независимост. Тя може да се счита за 

преждевременна, когато съществува риск от социално изключване на младите хора. 

Това позволява да разграничим случаите на ранно еманципиране, например 16-

годишни, които живеят сами, по свой избор, при добри материални условия от 

другите случаи, които представляват риск от гледна точка на публичните 

институции и политики. Преждевременната еманципация, както и ранните бракове, 

все още е трудно да бъдат точно дефинирани и термините не се използват по същия 

начин или в същата степен от различните институции. За да се направи 

първоначален преглед на количественото значение на феномена, ще бъдат 

представени статистически данни за брака и ражданията като "прокси" за рискови 

случаи на преждевременна еманципация, преди да се навлезе по-дълбоко във 

връзката между ранна еманципация и образование. Броят на браковете, включващи 

поне един от съпрузите на възраст под 18 години, е намалял драстично в Испания от 

края на 70-те години на миналия век. Броят на жените, които се женят преди да 

достигнат 18 г. пада от 16 000 през 1979 г. на 64 през 2014 г. През същия период 

броят на мъжете, които се женят под 18-годишна възраст, е намалял от над 1600 на 

6. Законните бракове обаче са различават от браковете, които следват културен или 

религиозен обичай, или така наречените "традиционни бракове". Около 28% от 

Gitanos (това е популярното име на ромите в Испания) се женят изключително 

според ритуалите си и тогава процентът на съжителстващите за 16-25 годишнини се 

покачва на 71%. 

Мнозина избират да започнат с традиционен брак, който "легализират" по-

късно в живота. Каквото и да е обяснението, данните от проучването от 2007 г. 
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показват, че преждевременната еманципация може да бъде много по-

разпространена, отколкото законните бракове. Съгласно същото проучване ромите 

все още се женят много по-рано от основното общество: 27% са женени между 16 и 

24 години, в сравнение с 3% - за цялото население. Картината за сравнително 

високата степен на ранно еманципиране се потвърждава до донякъде от проучване, 

проведено от Европейската агенция за основните права от 2011 г., според което една 

трета от ромите на възраст 16-24 години в Испания са или законно женени, или 

традиционно женени, или съжителстващи с партньор . Вторият поглед върху 

феномена ранна еманципация идва от статистиката за раждаемост на 

тийнейджърите, което е от особено значение за образователния статус и 

икономическата ситуация. Според данните от INE броят на децата, родени от майки 

на 17-годишна възраст или по-млади, е намалял от над 12 000 през 1979 г. на 2890 

през 2014 г. От най-новите налични данни от 2014 г., е видно също, че около 

половината от тези под 18 годишни майките са на 17 години. Около 500 

тийнейджъри, родили в Испания през 2014 са на възраст 15 години или по-млади. 

Този спад в броя на тийнейджърските майки е в съответствие с тенденциите за 

отлагане на възрастта на раждане на първо дете в Испания (което се е увеличило от 

25.2 години през 1975 г. на 30.6 години през 2014 г.) и намаляването на 

раждаемостта. Броят на родените деца от майки – тийнейджърки, като показател за 

ранна еманципация, показва, че феноменът има сравнително малък дял. Но в същото 

време е повече от 40 пъти по-голям от броя на сключените законни бракове: през 

2014 г. само 64 момичета под 18-години се омъжват, но почти 3 000 раждат дете. 

Въпреки че не съществуват статистически данни за делът на Gitanos сред 

майкитетийнейджърки, Хернадес Кордеро споменава Gitanos произхода (в 

допълнение към имигрантския произход) като една от характерните черти, свързани 

с майчинството в тийнейджърска възраст. Отговорът на Испания на проучване за 

ранните/насилствени бракове от Ad-Hoc комитета от експерти по въпросите на 

ромите (CAHROM) потвърждава тенденцията към по-късно сключване на брак 

между ромите. Въпреки че бракът се осъществява на по-ранна възраст в сравнение с 

обществото в Испания като цяло, тенденцията се променя значително през 

последните години, към женене в по-късна възраст и сред ромската младеж. 
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Решението за отлагане на брака е ясно свързано със семействата, които са успели в 

социалното приобщаване, особено в образованието, както и в достъпа до заетост. 

 

България 

Понастоящем браковете в ромската общност имат няколко специфични 

особености, които трябва да бъдат отбелязани, тъй като те са свързани с ранните 

бракове по един или друг начин. Някои от тях не са законно признати, но имат 

исторически паралели в обществата, включително в римското право, както и в 

българската традиционна култура до средата на 20-ти век. Днес обичаят "купуване 

на булки" е характерен предимно за най-консервативните ромски групи - 

Калдараши, Бургуджии и Тракийски Калайджии. Въпреки че говорим за "купуване 

на булки" и "пазар на булки", същността на този проблем е не купуването на 

момичето, а по-скоро купуването на нейната "чест" - правото на момчето да вземе 

девствеността й и правото на неговото семейството да свързва бъдещите им деца със 

собствения си род. Ето защо обичаят за "купуване на булки" е тясно свързан с 

девствеността на момичето - изискване, което все още е много силно в ромските 

общности, особено в групите, споменати по-горе. Резултатите от редица проучвания 

сред ромите в България обаче показват, че купуването на булки има отрицателен 

ефект по отношение на възрастта за брак. В някои местни общности след първата 

менструация момичето е спряно от училище, за да не бъде "измамено", т.е. да загуби 

девствеността си.  

Обичаят "приставане" или "крадене на булката" е друг феномен, свързан с 

брака и създаване на семейство. В общия случай е характерно за тези ромски групи, 

сред които обичаят за купуване на булки е в процес на умиране или вече е 

преодолян. Приставането или кражбата на булката се инициира от момчетата - в 

повечето случаи тя е резултат от взаимно съгласие между двамата млади хора, но е 

възможно и това да е само инициатива на момчето. В тези групи приставането най-

често се свързва с опит за избягване на избрания от родителите партньор, което 

също засяга ранните бракове.  

Специфичен начин на традиционен брак за ромите е също така 

предварителното ангажиране - нишан. В този случай плащането е по-скоро 

символично. Основният елемент в традицията е важният знак ("нишан"), който 
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семейството на момчето дава (пръстен, гривна, обеци). В този тип бракове отново 

родителите преговарят за условията - кога младата двойка ще се ожени, къде ще 

живеят, какъв ще е размерът на зестрата и т.н., но това обикновено се прави, след 

като го обсъдят с младите хора. Все повече и повече ромски семейства се създават 

чрез сключване на граждански брак. За групи и семейства, които се модернизират на 

по-високо ниво, гражданският брак се наблюдава в степен не по-ниска от тази на 

етническите българи. Според проучването, проведено от Център Амалипе през 2015 

г. в област Велико Търново, 26,67% от анкетираните споделят, че имат официален 

брак. В същото време почти половината от омъжените респонденти заявяват, че 

живеят заедно без какъвто и да било брак. 

 

V. АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
МИГ 

 
Едни от най-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа и 

съвременните модерни общества в настоящето и бъдещите десетилетия, са свързани 

с тенденциите в демографските процеси. Тези проблеми са със силно диференциран 

характер в отделните региони, въпреки че се открояват и общи черти. 

Политическите и икономическите трансформации в Централна и Източна Европа, 

след 1989 г., оказват решаващо влияние върху демографското развитие на 

населението в тези държави. Демографските тенденции най-общо могат да бъдат 

обобщени в следните акценти: намаляване на броя на населението, ниска 

раждаемост, застаряване и концентрация на населението в големите агломерации, 

нарушаване на основните структури на населението, задълбочаване на регионалните 

демографски диспропорции, както и специфичните за страните в преход, по-високи 

нива на смъртност и интензивна външна миграция. България не прави изключение 

от тези тенденции. Особеностите в историческото, икономическото, етнокултурно 

развитие на страната предопределят характера в демографските процеси. 

Неблагоприятните количествени промени на демографските параметри в България 

достигат такива прагови състояния, при които се наблюдава трайна дестабилизация 

в режима на възпроизводство на населението. Демографската ситуация в България 

се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски 

нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Като резултат, страната 
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изпадна в дълбока демографска криза. Тя се отличава със силно диференциран 

характер в отделните части на страната, въпреки открояващите се много общи черти. 

Наблюдава се задълбочаване на дисбаланса в териториалното разпределение на 

населението, като единствено големите градове се характеризират с относителна 

демографска стабилност, на фона на влошаващата се демографска ситуация в 

страната. Една от основните цели на настоящия анализ е даде обективна картина за 

съвременното демографско състояние на община Червен бряг и да очертае 

демографските предизвикателства, пред които е изправена. Основният демографски 

показател, характеризиращ населението е неговия брой. Той е резултативна 

величина от съвкупното влияние на естественото и механичното движение. Броят на 

населението на дадено селище се формира от три негови компонента: естествен 

прираст, механичен прираст и административни промени в неговия обхват. 

Оценката на съвременното състояние и тенденции в измененията на демографските 

процеси и явления обуславят сегашното и бъдещото развитие на човешките ресурси 

в града както в количествено, така и в качествено отношение, което прави 

демографския анализ изключително важен. Динамиката в броя на населението е 

проследена според преброяванията на населението (от 2011 г.) и според текущата 

демографска статистика. 

 

Данните от текущата демографска статистика показват, че населението на 

територията на МИГ към 2019 г. наброява 29 957 души (по данни от НСИ), което 

съставлява 12,68% от населението на област Плевен, което по данни на НСИ към 

2019 г. е 236 305 души. Населението на общината съставлява 0,3% от населението на 

страната и 3,3% от населението на Северозападен район. 
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Източник: НСИ, https://nsi.bg/  

 

През разглеждания период (2011 г. и 2019 г.) населението на територията на 

МИГ е намаляло от 35 388 д. на 29 957 д. или с 5 431 д. 

 

През последните 9 години се наблюдава трайна тенднция за намаляване на 

броя на населението на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – 

Искър“, като тази тенденция е характерна за страната, Северозападен район и област 

Плевен. 

 

Таблица Динамика в броя на населението по териториални единици 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

България 7327224 7284552 7245677 7202198 7153784 7101859 7050034 7000039 6951482 

СЗР 866601 823469 810101 797142 783909 769623 755956 742304 728157 

Плевен 266865 2622969        

Червен 

бряг 

27566 27114 26708 26378 25904 25442 24964 24492 24120 

Искър 7822 7735 7599 7250 6417 6287 6163 6020 5837 

 

Източник: НСИ, https://nsi.bg/  
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Негативните изменения в броя на населението през последните девет години 

са един от основните неблагоприятни фактори за бъдещото демографско и 

социалноикономическо развитие на общината. То води до промени, свързани със 

съкращаване на работната сила, възпроизводствения потенциал в общината, 

обезлюдяване на малките населени места и миграционни потоци на млади хора в 

активна, репродуктивна възраст извън границите на МИГ. В демографското 

развитие на територията на двете общини се наблюдават три основни етапа: 

• нарастване на населението по естествен път (1934–1956г.);  

• нарастване на населението по естествен и механичен път (1956–1985 г.);  

• намаление на населението за периода 1989–2011 г.  

Тенденцията за намаляване на населението на територията на МИГ е в сила и 

към 2019 г.  

Територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се състои от 

18 населени места - 3 града и 15 села. Най-голяма концентрация на населението има 

в града града - общинският център град Червен бряг има население от 11 050 жители 

(2019 г.), вторият по брой на населението град – Койнаре е с население от 3 155 

жители към 2019 г., общинският център град Искър е с население 2 770 (2019 г.) 

жители, на последните места по брой на населението се нареждат селата Бресте и 

Лепица.  

Гъстотата на населението е 49 д/км². (2019 г.), което е под средната стойност 

за страната – 63,4 д./км² и за Северозападен район – 40,4 д./км² и по-голяма от тази 

за област Плевен – 52 д./км².  

Таблица Брой на население на територията на МИГ по населени места 
Населени места 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Червен бряг 27566 27114 26708 26378 25904 25442 24964 24492 24120 

с. Бресте 442 429 421 416 419 401 393 381 425 

с. Глава 1275 1253 1231 1215 1219 1214 1184 1146 1128 

с. Горник 1082 1066 1062 1050 1042 1034 1032 1018 1023 

с. Девенци 637 616 609 595 578 564 563 549 529 

гр. Койнаре 3686 3611 3540 3479 3403 3359 3275 3222 3155 

с. Лепица 441 426 419 416 407 387 382 361 363 

с. Радомирци 1526 1518 1499 1488 1533 1517 1492 1483 1457 
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с. Ракита 866 843 825 809 807 793 777 754 759 

с. Реселец 1005 991 978 968 997 987 979 931 919 

с. Рупци 1189 1182 1159 1160 1133 1109 1086 1074 1074 

с. Сухаче 681 682 671 666 651 634 614 603 579 

с. Телиш 1005 973 956 937 901 877 847 795 776 

гр. Червен бряг 12639 12469 12309 12178 11842 11618 11417 11275 11050 

с. Чомаковци 1092 1055 1029 1001 972 948 923 900 883 

Искър 7822 7735 7599 7250 6417 6287 6163 6020 5837 
с. Долни 
Луковит 

  1956  1689 1654 1625 1589 1544 

гр.Искър   3679  2992 2939 2893 2835 2770 

с. Писарово   836  796 781 764 747 724 

с. Староселци   1128  940 913 881 849 799 

 
Източник: НСИ, https://nsi.bg/ 

 

Както се вижда от представените данни, населението на територията на МИГ 

намалява за периода 2011-2019 г. Относителният дял на градското население е 58,9% 

при 73% за страната, а делът на селското население е 41,1%. Това се дължи на факта, 

че основна част от населението (16 975 д.) е концентрирана именно в трите града на 

територията на МИГ – Червен бряг, Койнаре и Искър, поради наличието на здравни, 

образователни, социални обекти. По данни на НСИ за 2019 г. на територията на 

МИГ има две села с население под 500 души са Бресте (425 д.), Лепица (363 д.);  

села с население над 1 000 души – Глава, Горник, Радомирци, Рупци и Долни 

Луковит и 8 села с население между 500 и 1 000 жители.  

Демографската ситуация на територията на МИГ се определя от много 

фактори, обусловени от историческо развитие, социално-икономическо развитие, 

както и възрастова, полова, образователна, етническа структури на населението, 

раждаемост, смъртност, брачност, разводимост и миграции. Процесът на 

обезлюдяване в двете общини е проблем, тъй като създава затруднения, свързани с 

функционирането на важни обекти на здравната и образователната инфраструктура 

– детски заведения, училища, здравни заведения за болнична и доболнична помощ. 

В тази връзка в малките населени места се наблюдава ниско качество на 

здравеопазване и образование, а обектите на здравната и социална инфраструктура 

са съсредоточени предимно в общинския център. Всички тези процеси са свързани с 

https://nsi.bg/


 
 
 

25 
 

влошаване качеството на живот в двете общини, което води до засилване на 

миграционните процеси предимно на млади хора в активна и репродуктивна възраст 

към други градове на страната или в чужбина, липса на работни места, липса на 

обекти на социална, здравна и образователна инфраструктура. 

 

Съществено влияние върху демографските процеси оказва половата структура 

на населението, която до голяма степен се влияе от процесите свързани със 

смъртността, раждаемостта, продължителността на живота и миграционната 

подвижност на мъжете и жените. От принадлежността към съответния пол зависи 

участието на индивида в естественото възпроизводство, мястото в семейството, 

социалния статус и участието в трудовия процес. С нарастването на възрастта 

съотношението между половете до голяма степен се определя от смъртността, която 

е пo-висока сред мъжете, отколкото сред жените над 40-годишна възраст. През 

годините не се наблюдава съществена промяна в половата структура на населението. 

 

Задълбочаването на този дисбаланс се дължи от една страна на застаряване на 

населението, тъй като жените се отличават с по-висока средна продължителност на 

живот, а мъжете са с по-висока смъртност отколкото при жените след 45 годишна 

възраст. Друга причина за нарастване на дисбаланса е по-високия коефициент на 

заселване и по-ниския интензитет на изселване при жените в сравнение с мъжете. На 

територията на МИГ се наблюдава същата тенденция, характерна за цялата страна - 

превес на жените над мъжете. Въпреки че на 100 момичета се раждат между 104 и 

107 момчета, във високите възрасти се наблюдава превес на жените, тъй като те 

имат по-голяма продължителност на живота.  
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Таблица полово съотношение за периода 2015 – 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: НСИ, https://nsi.bg/ 

 

Фигура:  Полово съотношение на населението на територията на МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: НСИ, https://nsi.bg/ 

 

На фигурата ясно се вижда полово-възрастовото разпределение на 

населението на територията на МИГ към 2019 г. Мъжете преобладават над жените 

от 0-59 г. абсолютно във всички възрастови групи, а жените преобладават над 60 
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години. Най-голямата група и при двата пола е (60-64г.), т.е. в пенсионна възраст 

при жените и пред пенсионна при мъжете, което неминуемо се отразява и ще се 

отразява все повече върху дефицита на работна ръка на пазара на труда. 

Видно от разглеждания период се запазва тенденцията за превес на жените 

спрямо мъжете. 

 

ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА 

Друга важна характеристика на населението се явява етническата структура. 

Тя дава представа за разпределението на населението по етноси, което е важна част 

в анализа на демографската ситуация на всяка една територия. Данните, използвани 

за анализа на етническата структура са от последното преброяване през 2011 г., тъй 

като етническата принадлежност на населението в България се отчита само на 

преброяванията.  

Разпределението на населението на община Червен бряг по етническа 

принадлежност по данни от преброяването през 2011 г. показва, че към българската 

етническа група се е самоопределило 80,7% от общото население на общината, към 

турската – 0,6%, а към ромската – 3,4% и друга -0,1%, като не се самоопределят 

15,2%. Основно вероизповедание е източноправославното християнство. 

 

Таблица на етническата структура в община Червен бряг през 2011 г. 

Етническа група Общо  

Община Червен бряг 26 126 

В т.ч. отговорили 22 296 

Българска 21 108 

Турска 165 

Ромска 898 

Друга 52 

Не се самоопределят  73 

 
Източник: НСИ, https://nsi.bg/ 
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Фигура: Етническа структура в община Искър през 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 
   Източник: Служба ГРАО - гр. Искър 

 

Население в риск от бедност или социално изключване по пол 

На областно ниво се вижда, че над 34% от населението на област Плевен за 

2018г. е под риск или социално изключване по пол според данните от НСИ, което е 

видимо и в следващата таблица.  

Таблица: Население в риск от бедност или социално изключване по пол за област 

Плевен в периода от 2014 до 2018г. 

 
година Брой лица в хиляди % от съвкупността 

 общо мъже жени общо мъже жени 
2014 87,4 40,1 47,4 33,4 31,2 35,4 
2015 97,7 43,3 54,3 38,2 34,6 41,6 
2016 92,2 39,4 52,8 36,6 32,1 41,0 
2017 91,8 43,3 48,5 36,8 35,4 38,1 
2018 83,3 35,8 47,5 34,0 29,9 37,9 

 
Източник: НСИ, https://nsi.bg/ 

 
Посочените данни обосновават красноречиво негативните тенденции по 

отношение на демографското състояние в областта, а и съответно в община Червен 

бряг. Въпреки, че за разглеждания период по абсолютни стойности се вижда 

тенденция на намаляване, т.е. от 38% през 2015г. достига 34% към 2018г., то можем 

да кажем, че относително това се дължи предимно на миграционните потоци 

насочени към райони предлагащи по-добри условия за живот и задоволяващи 

потребностите на населението по отношение на условия на труд, заплащане 

предоставяне на качествени социални услуги като здравеопазване, образование и 

т.н. Предвид на високата реална безработица на територията на МИГ, която е над 34 
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% в края на 2019 г., то определено ще трябва да очакваме, че голяма част от това 

население попада именно в частта на населението в риск от бедност или социално 

изключване по пол. 

 
VI. ВЛИЯНИЕ НА СРЕДАТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА РОМИТЕ ЗА 

РАННИ БРАКОВЕ И РАЖДАНИЯ 
 

Ромите са специфичен тип междугрупова етническа общност, която няма 

аналог на територията на Европа. У нас те също не са монолитно цяло, не са 

хомогенна общност, а са разделени вътрешно на отделни подгрупи. Тези подгрупи 

говорят на различни езици, самоопределят се по различен начин, различават се по 

бит и културни традиции, част се определят като християни, част – като 

мюсюлмани. Независимо от своята затворена общност, те не живеят изолирани от 

обществото. Социално-икономическите процеси се отразяват на техния начин на 

живот. Изследователи на ромската общност, посочват, че ромите живеят най-малко 

в две измерения – в своята ромска общност и в макро обществото, от което са 

неразделна част.3 Бидейки част от макрообществото, те запазват своята 

етнокултурна специфика чрез спазване на неписани правила предавани  във времето 

както и типични ромски норми на социално поведение. Именно чрез това поведение 

отделните подгрупи се самоидентифицират и се стремят то да бъде запазвано и 

възпроизвеждано в поколенията.Такива неписани социални норми са ранните 

бракове или наричани още – детски бракове, купуването на булката, бита  и начина 

на живот и др. Трябва да отбележим, че под влияние на социално-културните 

процеси в макрообществото постепенно се наблюдава промяна в социалните норми 

на ромското население. Тази промяна е много бавна, по различен начин протича в 

различните подгрупи, но важното е че се случва. Пример за такава промяна е броят 

на родените деца в ромското семейство. Във времето под влияние на различни 

фактори броят на децата в семейството намалява. Често срещано вече е ромското 

семейство да има по две деца, дори само по едно дете. Не може да се каже, че тази 

зависимост е свързана  пряко с образователното ниво на родителите: родители с 

основно и по-ниско образование имат 1-2 деца, но безспорно образователното ниво 

влияе върху начина на живот на ромите. 

                                                 
3 Марушакова, Е., Попов, В, 1995. Циганите на България, Изд. Клуб 90 , с. 12-14. 
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 Проблемът за ранните бракове и ранните раждания сред ромското население е 

важен и е обект на чести дискусии. Според българското законодателство 

съжителство, бракове и раждания на деца от непълнолетни е недопустимо. 

Независимо от това практиката показва, че съжителство на брачни начало срез 

ромското население е разпространено и дори в някои подгрупи се толерира от 

ромската общност.  

Този въпрос е в обсега на вниманието на изследователи, политици, както и 

често е предмет на обсъждане от цялото общество. Обществото като цяло не приема 

и не подкрепя ранните бракове и раждания от непълнолетни. Въпреки това, този 

процес не спира, има различна динамика. Общоизвестно е, че ранни раждания от 

непълнолетни се толерират в ромската общност, въпреки че не всички роми са 

единни по този въпрос. В публичното пространство надделява мнението на тези, 

които толерират тези бракове и раждания, независимо, че тези хора са малцинство и 

в повечето ромски подгрупи. Спираме се на някои данни за възрастта на брачните 

връзки и раждания, въпреки ясното съзнание, че тези данни са много условни. 

Приемаме, че те описват някаква картина, макар и характерна за определени по- 

малки общности от ромското население.  

 За периода 1995 – 2010 г. изследванията показват, че  се наблюдава 

повишаване на възрастта  на момичетата и момчетата, които съжителстват и / или 

сключват брак като цяло : към 2008 г. средната стойност за начало на брачен живот 

при мъжете е 18.9 години, а при жените – 17 години4 

Проучване на Център „Амалипе“ проведено през 2011 г. сред ромско 

население, живеещо  компактно показва, че средната възраст за начало на 

съжителство при жените е 17 г. и 5 месеца, докато при мъжете тази възраст е 20 г. и l 

месец.5  

Национално проучване върху образователните нагласи на ромската жена, 

проведено през 2003 г., показва, че болшинството от жените-ромките между 16-20 

години в страната не са омъжени6. При някои групи роми брачната възраст на 

момичетата е сходна с тази на околното население, т.е.- възрастовата граница е 

                                                 
4 Томова, И., Пампоров, А. и В. Миленкова. 2008. Социално-икономическо положение на етническите малцинства в Българя. София: 
Институт по социология – БАН, 18 
5 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. 2011. Превенция на ранните бракове. Пловдив: Астарта. 
6 Кючуков, Хр. 2004. Образователен статус на ромската жена. София: Фондация „Център за изследвания и политики за 
жените“. 
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сравнително висока - при калайджии от Северозападна България, при копанари в 

Търговишко и Шуменско. При други по-консервативни групи като калдараши или 

живеещи в сегрегирани квартали на големи градове (каквото се наблюдава двете 

общини) възрастовата група за сключване на брак остава ниска. Според някои 

автори  брачната възраст е пряко свързана с нивото на образование, според други 

изследователи - пряка връзка не се наблюдава.  Ето как описват средната възраст на 

първото съжителство и връзката с нивото на образование: 

„Средната възраст на първото партньорско съжителство при лицата с незавършено 

начално образование е 17 г., но най-често срещаната начална възраст е l6 г., като 

тогава 50% от ромите с най-ниското образование вече имат партньор. Средната 

възраст на първото партньорско съжителство при лицата с висше образование е 23г., 

но най-често срещаната начална възраст е 28 г. На 25 г. 50% от ромите с висше 

образование вече имат партньор. Любопитно е да се отбележи, че видът на средното 

образование също оказва значимо влияние. Завършилите професионални гимназии 

(техникуми) имат с 2 години по-високо средна възраст на първо партньорско 

съжителство (22 г.) и брак (23 г.) спрямо завършилите в средни общообразователни 

училища. 

В ромската култура и съществуващият семеен модел, който изисква 

девственост на момичето при брак, ранният брак е общностно приемлива практика.  

Според разбиранията на ромската общност всъщност това е единственият изход, 

когато e отнета девствеността на момичето или когато девойката излиза с момче, и 

потенциално съществува вероятност девствеността й да е застрашена. Това се 

споделя от болшинството ромски семейства, живеещи  в компактни ромски 

общности независимо от техния образователен статус. Тази потенциално 

съществуваща възможност се  явява и основната причина често момичетата да бъдат 

спирани от училище в прогимназиален или гимназиален курс на училището. Много 

силно това се отнася за малки населени места, където за да продължи обучението си 

в по-горен курс, децата трябва да пътуват до друго близко населено място. В такъв 

случай често явление е родителите да спират децата си от училище още в 

прогимназиалния курс.  

Данни за съжителство без брак на непълнолетни наблюдавани по етнически 

признак не се набират поради, което е трудно да се посочат конкретни данни. 
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Предоставените от НСИ данни за съжителства без брак на момичета под 16 и под 18 

навършени години не съдържат етнически профил на момичетата, и затова се 

анализират според общите тенденции. Приемаме, обаче, че е значителна част от тези  

съжителства се отнасят за ромски момичета. Основание за това, са експертни 

оценки, които посочват че детските бракове и раждания са в пъти по-чести сред 

ромското население в сравнение с останалите етнически общности. Все пак, 

необходимо е отново уточнението, че и сред ромите  бракове и раждания от 

малолетни и непълнолетни далеч не са преобладаваща практика. 

По данни от НСИ през 2001 г. 6181 момичета под 18 години са в съжителство, 

като 2283 от тях са под 16 години. За десет години броят на 18-годишните момичета 

в съжителство намалява с около 30% и през 2011 г. те са 4334. Намаляването при 16-

годишните в съжителство е над 33% – те са 1505 през 2011 г. 

 Сключването на брак и създаване на семейство обикновено се свързва с 

раждането на децата. Броят на непълнолетните майки родили първото си дете се 

променя във времето. В периода 1995-2011 г. се наблюдава устойчива тенденция 

към намаляване на тези ранни раждания във всички ромски подгрупи. Трудно е да се 

идентифицират конкретните причини – те са цялостни и се определят от начина на 

живот, появилите се възможности за квалификация и трудова заетост, както и 

усилване контролът върху  задължителното образование.  

Изследвания показват, че ранните бракове и раждания не са еднакво 

разпространени сред различните ромки подгрупи. Така например, при калайджийте 

практически отсъстват ранни бракове и раждания от непълнолетни  момичета. При 

решетари и кошничари възрастта на сключващите брак се покачва, но сред тях са 

възможни и се допускат бракове  на младежите под 16 години. Такива се срещат 

когато тези групи живеят при лоши икономически условия и живот в бедност, нисък 

образователен статус на семейството, лоши битови условия при които живее 

семейството, липса на мотивация за образование и придобиване на професионални 

знания и умения за трудова реализация. Момичетата от тези групи като правило 

прекъсват образованието си както поради сключване на брак, така и поради 

включване в икономически дейности и работа в домакинството. Известни са също 

така и отделни населени места, където ранните бракове и ранните раждания са 

характерни. Например, в кв. „Раковица“, Берковица сключването на ранен брак е 
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масово, като нормалната възраст за сключване на брак по думи на хора от ромската 

общност там средно е 14-16 годишни. Раждането на деца преди 18години се приема 

като нещо нормално. Някои от момичета, завършили основно училище в града, част 

от децата, които са включени в  интеграционни програми и  дейности продължават 

образованието си до средно. Практика е младите хора да са изцяло икономически 

зависими от родителите си. Най-възрастните жени в разширените семейства -

свекърви и баби на децата са най-важният фактор при вземане на решенията за брак. 

Ролята ва пасторите по отношение решението за брак не е значима, въпреки 

сравнително широкото разпространение на евангелистката църква срез ромите. От 

страна евангелистката църква се правят опити за неприемане на бракове между 

непълнолетни, но до този момент не може да се каже, че се наблюдава успех. 

Динамиката, наблюдавана у нас към намаляване на браковете и ражданията сред 

непълнолетни не е в резултат  влиянието на религията.  

 Последните години, обаче, се наблюдава отново увеличение на ранните 

раждания от непълнолетни и дори малолетни. Причините отново са комплексни, 

определят се както от спецификата на етническата под-група, така и от регион на 

местоживеене – доколко и как ромската общност участва в икономическия живот, по 

какъв начин е включена,  какъв е животът вътре в ромската общност и т.н.  

 Етнокултурните и икономически специфики сред ромските общности  

предпоставя съществуването на различни модели по отношение на брачната възраст. 

За някои общности сключването на брак от малолетни и непълнолетни е практика от 

миналото, на която самата ромска общност гледа с насмешка, за други – това е 

правило. Може да се говори за най-общо за три модела по отношение на брачната 

възраст сред момичетата:  

• Първи, при който масовата практика е момичетата да се омъжват във 

възрастта между 12 и 15 години. За тях като правило основното образование е 

максималното ниво на образование, което може да бъде постигнато и то не от 

всички; 

• Втори, при който браковете се сключват като правило след навършване на 16 

годишна възраст. Тези момичета завършват основно образование, което е възприета 

норма за тези ромски общности и дори все по-често се случва те да продължат да 
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учат до завършване на средно образование. Семейството играе основна роля за 

продължение на образованието. Все по-голяма част търсят трудова реализация; 

• Трети, при който брачните тенденции не се различават от тези на макро 

обществото, т.е. на българите. Тези момичета завършват средно образование, голяма 

част продължават да учат и висше. Това е групата на ромите, които се стремят да 

придобият професионална квалификация и последваща професионална реализация.  

Но не може да се приема еднозначно, че те са еднакво интегрирани в обществото.  

Голяма част от тях не са приети от ромската общност. 

Тук трябва да посочим и специфичното разделение на ролите в семейството 

при ромската общност. Във всяка под-група съществуват свои неписани правила за 

ролята и мястото на мъжа и жената в семейството, ролите в разширеното семейство, 

които в основата си са в традиционния модел за семейство в обществото у нас. При 

ромите мъжът е този, който представлява семейството както вътре в общността, така 

и извън нея. Младото семейство обикновено живее заедно с родителите и 

прародителите на мъжа и трите поколения  представляват традиционното разширено 

семейство. Властта на мъжа е съобразена с възможностите да издържа и изхранва 

семейството. Младото семейство се отделя да живее самостоятелно когато мъжът е в 

състояние да се грижи за семейството си.  По-голямата част от ромското население 

живее в модела на разширеното семейство, където властта на най-възрастния мъж е 

най-голяма. Ролята на жената е свързана с организация на ежедневието вътре в 

семейството, създаване на уют, отглеждане и възпитаване на децата. Позицията на 

жената в разширеното семейство се променя от млада снаха – стара снаха – 

свекърва. Като свекърва  жената има най-голяма власт вътре в разширеното 

семейство.  

Днес тези роли са запазени и се спазват и предават в поколенията, въпреки 

влиянието на външните обществени процеси. По отношение вземането на решения 

за сключване на брак на децата, внуците и правнуците – думата е на свекървата, на 

бабата. Ролята на жената от средното поколение в разширеното семейство – майката 

на момчето и момичето се счита за най-важна в процеса на възпитание на децата към 

семейството, формират отношението към брака и броя на децата в семейството, 

формират поведението на момчетата и момичетата извън ромската общност. Те са 

който  избират брачния партньор и които  уреждат сключването на брак и създаване 
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на  младото семейство. Особено силна е тяхната роля при калайджиите, решетарите 

и кошничарите. Жените от средното и възрастно поколение в разширеното 

семейство са тези, които утвърждават традициите и едновременно с това – те са 

хората, които променят семейния модел в ромската общност. Промените се 

определят от нивото на образованост на жените от средното и възрастно поколение. 

Когато те са в по-висок образователен статус – младите вървят по техния път – 

ходят на училище, мотивирани са придобият професионални знания и умения и са 

насочени към трудова реализация. Когато жените от тези поколения са с нисък 

образователен статус – те възпроизвеждат аналогично поведение у младите 

момичета и момчета – на жената не й трябва образование, трябва да е здрава за да 

ражда деца и да гледа бъдещия си мъж, не й трябва трудова реализация и т.н.  

Възпитанието на момчетата и момичетата в семейството е различно. Отношението 

към момичето е по-строго и основното е да бъде възпитана да запази девствеността 

си до сключването на брак.  Запазването на девствеността е престижа на 

семейството в ромската общност. Това се спазва и днес, когато в обществото 

отношенията между младежите са доста по-либерални. Спазването на тези нрави в 

съчетание с по-ранното физиологично съзряване се изтъква като една от основните 

причини за ранните бракове в ромската общност. Изследвания показват, че най-

либерални по отношение запазване девствеността на момичето до брака са ромите- 

калайджии в област Монтана.  

Според начина на свързването на младите в семейство и сключване на брак все 

още у нас се срещат различните характерни за ромския етнос форми – от 

ангажирани бракове, в които влиза и купуването на булката – до искане на булката 

от родителите й (годеж). Все още съществува и кражба на булки, които могат да 

бъдат  реални, но и имитирани – за да се спазват обичайте. 

 

VII. ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА 
РОМИТЕ ЗА РАННИ БРАКОВЕ И РАЖДАНИЯ 
 

Като цяло ромските общности имат по-нисък образователен статус в 

сравнение с мнозинството от населението в страната, ситуация съпоставима с тази в 

другите европейски страни. 
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Образователният статус на ромите се променя динамично в годините след 

1950 г., когато започват целенасочени политики на държавата за масовизиране на 

образованието сред ромите и цялостно ограмотяване на циганското население. В 

резултат средното образователно ниво на ромите нараства значително. 

По данни на НСИ от последното преброяване – 2011 г. 

Ниво на образование брой % от всички в тази 

категория 

% от определилите 

се като роми 

Висше 948 0,07% 0,29 

Средно 18 948 0,69 5,82 

Основно  97 544 6,8 30 

Начално и незавършено 131 337 17,25 40,37 

Никога не посещавали 26 154 37,85 8,04 

Дете  50 412 12,34 14,5 

 

Според последното преброяване неграмотните са 112 778, като най-много 

неграмотни има сред ромите – 11,8%, докато при самоопределилите се като българи 

0,5% са неграмотни, а като турци – 4,7%. Неграмотните ромски жени са два пъти 

повече от неграмотните мъже. България е една от малкото страни в ЕС, в които 

делът на преждевременно напусналите образователната система е по-висок при 

момичетата, отколкото при момчетата. Броят на децата между 7 до 15 години 

включително, които трябва да бъдат в образователната система, но не учат към 

1.02.2011 г. е 81 000. 23,2% от ромите в тази възрастова група не учат, при турците 

(част от ромските общности са с преферирана турска идентичност, декларирана и 

при преброяванията) този дял е 11,9%, при българите – 5,6%. 

Изследване на УНИЦЕФ – България показва, че най-голям е броят на 

отпадналите момичета в прогимназиалния курс. По-високият процент отпадащи 

ромски момичета в прогимназиалния курс (5-8 клас) и масовата на места (особено в 

селските райони) тенденция за не записване в средни училища на ромски момичета 

се дължат и на социокултурни специфики сред някои от ромските общности, 

свързани с норми на поведение от страна на момичета с оглед на гарантиране на 

тяхното „добро име” сред местната общност, очаквано поведение с оглед на 

подготовката им за бъдещ брак и семеен живот. Валидността на тези проблеми 

зависи от конкретната ситуация в даден регион, град или село, както и от 
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социокултурната специфика на всяка една ромска общност, според нейната 

груповата принадлежност. Така например сред групите, които спадат към т.нар. 

хорохане рома, тоест роми мюсюлмани (част с различна от ромската идентичност) 

се наблюдава по-висок процент, а на места дори масовост на сключване на детски 

бракове, докато към причисляващите се към дасикане рома брачната възраст е все 

по-висока и на места напълно съпоставима с тази на заобикалящите я общности. По 

отношение на фактора място на живеене се забелязва, че в градовете с големи 

сегрегирани квартали се забелязва по-голям консерватизъм в практиката на детски 

бракове, отколкото в селата. Това се дължи на по-голямата изолираност и 

капсулация на общностите в тези квартали. 

Същевременно с това границата на образование сред ромската общност се 

покачва и все повече ромски деца и родители имат интерес от по-високо 

образователно равнище с оглед на възможности за по-добра реализация, по-добри 

доходи и по-добър жизнен стандарт за семейството или бъдещото семейство. 

Тенденцията е повече роми да завършват основно образование като минимум, броят 

на младите роми със средно и висше образование нараства, но все още остава ниска. 

Подобно на макрообществото, броят на ромските момичета студенти или получили 

скоро висше образование е по-висок от този на младежите. Затова е важно да се 

видят не само характеристиките и профила на ромските общности, групи и 

семейства, при които съществуват проблеми при реализиране на правото на 

образование на момичетата, но и тези, при които правото на задължително 

образование е напълно реализирано. 

Безспорно сключването на брак и образованието са два процеса относително 

независими, но пряко свързани в отношението към ранните бракове и раждания от 

непълнолетни. Както беше посочено по-горе – в традицията на ромското семейство 

основната роля за възпитанието на момичетата и момчетата имат жените от 

средното и възрастното поколение. Те са тези, които изграждат ценностната система 

на младите, те са тези, които формират отношението към семейството, 

образованието, създаване на деца.  Основен проблем, който е в обсега на 

управляващите е ранното напускане на училище от ромските деца и 

възпроизводството на функционални неграмотни и ниско образовани хора. 

Паралелно с това се формира и пълна демотивация за трудова реализация на 
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младежите – роми. Трябва да отбележим, че това явление не се отнася само за 

ромската общност, но при тях е в много по-висока степен застъпено. Причините са 

различни. Само маркираме някои от тях, които оказват влияние при формирането на 

поведение стимулиращо ранните бракове и ранните раждания.  

Икономическата ситуация и високата безработица е предпоставка за 

бедността, при която живеят голяма част от ромското население. Те са в затворен 

кръг, от който  се излиза трудно – от една страна са малограмотни и възможностите 

им за работа, които да отговарят на техните знания и умения са силно ограничени. 

Работодателите не са готови да ги приемат на работа. От друга страна – липсата на 

средства и начинът на живот ги ограничава в техния избор да учат и да се развиват, 

което води до липса на мотивация за трудова реализация. Известно е, че в тази 

ситуация се възпроизвежда себеподобно поколение, което предварително е 

маргинализирано, препитава се от различни  дейности, включително и дейности като 

разпространение на наркотици, проституция и други, които се преследват от закона.  

Етнокултурните особености на ромската общност стимулира ограничаване 

образованието на момичетата с цел ограничаване на контактите й извън семейството 

и „погледа“ на жените от разширеното семейство. Мотивът за това е запазване на 

девствеността на момичето. Това се среща практически у всички подгрупи на 

ромската общност. Особено силно  това може са проследи в малки населени места, 

където няма училище и децата пътуват до съседни населени места за да учат. Това е 

една от причините момичетата да напускат училище в прогимназиалния курс. 

Политиките и мерките, които се въвеждат целят да задържат децата от 

ромските семейства в образователната система колкото е възможно по-дълго. Една 

от тези мерки е обвързването на социалните надбавки за деца да бъда изплащани 

само на семействата, чиито деца посещават училище. Друга мярка е осигуряването 

топла храна в училище, което е силен мотивационен фактор за бедните семейства. 

Въпреки тези мерки, обаче, броят на децата, отпаднали от училище остава голям. 

Причина за това е криворазбрана грижа от страна на контролните органи и 

училищни ръководства по отношение спазването на тези нормативни решения. 

По данни от наши изследвания сред учители и директори на училища широко 

разпространена практика е да се издават недействителни документи на семейства, че 

децата им посещават училище. Когато това е и съпроводено с силно снижаване на 
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изискванията за знания и усвояване на изискуемия материал, училището се 

превръща в място за“ посещение“, а не място за учене. Оценката за знания е 

неадекватна, последиците за формиране на ценностната система са безвъзвратни. 

Потвърждение на оценката за качеството на получените дипломи е и 

мнението на работодатели, които търсят хора да наемат за работа с различна 

квалификация, включително и за общи работници. Наред в липсата на знания, те 

посочват и липсата на култура на труда, спазването на трудова дисциплина и 

отговорно поведение. 

Ето и някои мнения, получени от работодатели на територията на „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“: 

„……. и какво като го взех на работа? Искам да работи, защото имам нужда от 

работна ръка, но каквото и да му възложа, той не знае какво да прави. Разбирам 

положението им като цяло, но все пак плащам данъци и осигуровки на тази 

държава.“ 

Работодател от община Искър, 2020 г. 

„Пробвах няколко пъти да назначавам ромчета в нужда. Идва, търси работа, 

знам, че му е нужна. Но те не спазват никаква трудова дисциплина. Днес е тук, 

утре имал „часпром“, да не говорим за работното време. Как като работи навън 

(в ЕС) може, а тук – не.“ 

Работодател от община Червен бряг, 2020 г. 

За момичетата, които са се омъжили като малолетни и непълнолетни и са 

родили деца продължаването на образованието  е изключително рядко срещана 

практика. Посещават училище, но единици са тези, които действително усвояват 

изискуемия материал и получават реални дипломи. Като правило тези момичета 

имат друг различен модел за семейния живот, който не се стимулира от затворените 

ромски общности.   

В заключение може да твърдим, че все повече се утвърждава мнението, че 

нивото на образование оказва влияние върху времето за сключване на брак и  

раждания. Колкото по - нисък е образователният статус, толкова повече  сред 

общността са ранните бракове и ранните раждания, поради съжителство или 

забременяване на момичето. Наблюдаваните явления на ранно отпадане от училище 

на 12-13 годишни поради очаквана женитба, последните години се увеличават. 
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Сравнително ново явление е появата на ранни бракове в общности, където това не е 

било традиция. Необходимостта от ранен брак се наблюдава и поради икономически 

съображения, а именно - да се женят момичета за заможни момчета като стратегия 

на семействата им за бягство от бедността и осигуряване на по-добро бъдеще. Тези 

тенденции са тревожни за цялото общество. Подобна тенденция се наблюдава и сред 

ромски общности в Румъния, Сърбия  и други страни от ЕС, където роми, които 

традиционно не женят дъщерите си в ранна възраст, започват да го правят по 

икономически причини.  

В полза на ранните бракове и ранните раждания е и разбирането  широко 

разпространено  сред ромите, че ранната женитба, особено при момичета на 12-14 

години, е брак с дете  и момичетата на тази възраст нямат необходимите умения за 

отглеждане и възпитание на деца. Но те ражда здрави деца, въпреки че не са в 

състояние да се грижат за тях.  За отглеждането  на детето се  разчита предимно на  

свекървата или в по-редки случаи - на майка на непълнолетната майка – на жените 

от възрастната поколение в разширеното семейство. Основната роля имат те както за 

възпитанието на младите в утвърдените традиции, така и за въвеждане на нови, 

иновативни за ромското семейство практики, възприемани от обществото. 

 

VIII. ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЕТО В ПАЗАРА НА ТРУД ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО 

НА РОМИТЕ ЗА РАННИ БРАКОВЕ И РАЖДАНИЯ 

 

Интерес представлява съществува ли връзка между ранните бракове и ранните 

раждания и включването в пазара на труд на ромите. Практиката показва, че голяма 

част от ромското население е изключено от пазара на труд, те са безработни при 

това като правило- дългосрочно безработни. По данни на сравнително проучване 

сред ромското население в 9 държави от ЕС проведено през 2016 г.  – ситуацията е 

сходна: една четвърт от ромите се самоопределят като „заети“ , което включва както 

заетост на пълен работен ден, така и работа при непълен работен ден и случайна 

заетост. Една трата са определят като „безработни“, 40%  се определят като пасивни 

участници в пазара на труд – заети в домакинството с неплатен труд и пенсионери.  

Основните причини за ниската заетост на ромското население са: 
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• ниското ниво на образование, което ограничава възможностите за трудова 

реализация. Въпреки че повечето от младите роми отговарят на изисквания 

образователен минимум (посещавайки училище във възрастта за задължително 

образование), те отпадат много скоро след като достигнат края на формално 

изискваното задължително образование и не получават подходяща квалификация за 

пазара на труда. Ниското качество на образованието се дължи и на снижение прага 

на изискуемите знания за покриване критериите на образователния минимум, което 

се  дължи частично на широко разпространената естествена сегрегация на 

училищата в населени места  с преобладаващо ромско население; сегрегираните 

училища предоставят значително по-ниско качество на образование, което 

възпрепятства продължаването на образованието след възрастта за задължително 

образование.  

• Липса на трудови навици и мотивация за трудова реализация – наред с 

ниското качество на образованието основна причина за изключването на голяма част 

от ромското населени от пазара на труд е липсата на трудови навици изобщо.  

• Структурата на икономиката – преструктуриране на икономиката в страните 

от Източна Европа, включително и в България и развитието на частния сектор не 

създава работни места за ниско квалифицират труд. Дори и да има такива работни 

места – липсата на трудови навици допълнително ограничава възможностите за 

трудова реализация на ромите.  

• Социалната политика – социалната политика  се отъждествява като „капан за 

безработицата“ – което се свързва с непривлекателно преминаване от безработица 

към заетост. В обществото периодично се повдига дискусия за размера на 

социалните помощи , включително и помощите при безработица, добавките за 

отглеждане на деца, и др. които са съизмерими с доход при заетост на ниско 

квалифициран труд. В обществото съществуват канали за източване на средства чрез 

регламентирани различни социални плащания и ромското население се възползва 

най-много от това. Обществена тайна е, че голям брой роми работят в сивия сектор и 

едновременно с това – получават помощи за безработица. Липсата на контрол за 

различните социални плащания способства за демотивация към трудова заетост у 

голяма част от ромското население. 
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• Друг демотивиращ фактор е осигуряването на условия за живот на децата 

(младежите) от ромските семейства, които са извън страната и изпращат пари на 

останалата част от разширеното семейство в България.  

 

Всичко това води до изключване на ромите от пазара на труд. Те се хващат  на 

случайна работа, почасово, като правило в сивата икономика. Те имат нестабилен 

нисък доход,  което крие опасност за включването им в криминални деяния. 

Трябва да отбележим, че едновременно с това се увеличават населените места, 

където ромите с образование се привличат и получават определена квалификация за 

работа в частния сектор. Все повече роми, за сега предимно мъже, намират 

постоянна работа.  

 За стимулиране заетостта сред ромското население Правителствата приемат 

Програми, които да създават трудова заетост за ромите. Министерството на труда и 

социалната политика и Агенцията по заетостта са основните посредници, участващи 

в изпълнението на националните политики за заетост, включително програми и 

мерки, насочени към ромите. Безработните роми могат да бъдат достигнати, както 

чрез общи, така и чрез специфични мерки, всички от които финансирани от 

държавния бюджет и средства на ЕС. Без да се спираме  на този вид активиране 

заетостта на ромите, се споменем само  ефективността от този вид дейност е много 

ниска. Самите роми оценяват ефективността от своя труд като ниска, което води до 

допълнителна демотивация към труд. 

Независимо на многобройните проучвания за бита и начина на живот на 

различните ромски общности, няма пряка информация за влиянието на трудовата 

заетост върху ранните бракове и ранните раждания. Откъслечната информация е 

опосредствана през образователното ниво,  което е описано по-горе. Безспорно  

налаганият модел на трудова заетост , при това квалифицирана заетост води до 

промяна бита и ежедневието на ромското семейство. Логиката на разсъждения е 

насочена към постигане на мотивация за трудова реализация , която да се свързва с 

относителна свобода на младото поколение роми. Преодоляването на традиционно 

утвърдени взаимоотношения на подчинение и зависимост в ромското семейство е 

труден и продължителен процес и не винаги с позитивен резултат. 
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IX.РОМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – 

ЧЕРЕВН БРЯГ – ИСКЪР“ 

 

На територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ живеят 

основно три групи етнически роми – цуцумани, решетари и калайджии, живеят като 

компактни групи. Според едно от основните деления на ромските  общности те  

спадат към  групата на йерлиите (т.е. местни), които говорят на различни диалекти. 

Сред тях има християни (дасикане рома) - православни християни, каквито са 

калайджии и цуцумани   и мюсюлмани (хорохане рома). Според друго голямо 

подразделение, което се вмества в рамките на йерлиите са така наречените влахични 

цигани, които носят наименованието си поради това, че използват старовлашки 

диалект. Групата на решетарите са потомци на влахичните цигани и при 

съвременните класификации те също спадат към групата на уседналите  

православни  християни - дасикане рома.  

 По данни от последното преброяване (2011 г.) ромското население в двете 

общини е около 6% (по самоопределяне) и e втората по големина етническа група 

след българката.   Те живеят на компактни групи, спазвайки своите неписани закони 

и правила. От една страна – се вижда, че те живеят интегрирано в социално-

икономическия живот на двете общини, наемани са на работа когато отговарят с 

професионални знания и трудови навици и умения, децата са обхванати  от 

образователната система – ходят на детска градина и на училище, сред ромското 

население има хора с висше образование, които активно работят за повишаване 

образователното ниво на ромската общност, на територията на община Червен бряг 

е създадена Мастна Активна Група, в която участват ромски лидери, които са 

припознати от местната власт като партньори,  в местните администрации работят 

роми и т.н. От друга страна – съществуват множество вторични проявления, които 

свидетелстват, че ромите продължават да са най-ниско образованата група сред 

населението в общината, въпреки, че децата посещават училище и дори завършват 

средно образование  - болшинството остават  функционално неграмотни , 

неграмотните и малограмотните момичета са повече в сравнение с момчетата, броят 

на преждеревеменно напуснали училище ромски деца е сравнително най-голям.  
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Това създава условия за възпроизводство на функционално неграмотно ромско 

население, на хора, някои от които имат дипломи за завършено основно и средно 

образование, но реалните знания са твърде оскъдни и като правило – неприложими 

за трудова реализация. 

Причините са различни – част се коренят в специфичната ромска култура и 

посочените по-горе проявления, част в социално-икономическите условия на живот 

– която в двете общини – Червен бряг и Искър създава възможности за заетост, но се 

търсят предимно квалифицирани специалисти и най-вече хора с изградени трудови 

навици. Както беше посочено по-горе практиката е показала,  че лошите 

икономически условия и бедността не са първопричината за ниската образованост на 

ромското население, въпреки че често това се изтъква като основна причина поради, 

която ромските деца не посещават училище. В основата за това поведение са 

специфичните културно-етнически и социални норми, които рамкират целия жизнен 

път на ромите. Детските  бракове и ранните раждания са част от тези социални 

норми на ромската общност, които обуславят  ранното отпадане от образователната 

система и възпроизводството на функционално неграмотни поколения. 

Предпоставка за това се явява  фактът, че ромското население в общината живее в 

компактни общности, практически изолирани от останалото общество. 
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X. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ АНАЛИЗ 

 

1. Младите майки са обезверени, обезкуражени, нямат интереси и изявени желания. 

Примирени са с начина на живот, който водят. Живеят като правило в разширени 

семейства – с родители на съпруга или  собствените родители. Мечтаят да живеят 

самостоятелно, част от по-продължително живеещите в брак са излезли от дома на 

разширеното семейство и живеят в апартаменти. 

2. Броят на децата в ромското семейство постепенно намалява – често са семейства с 

по едно дете до три деца. 

3. Оценяват раждането на дете преди пълнолетие – случило се тъй като била 

влюбена, вижда единствено промяна на живота си чрез раждане на дете. 

4. Отговорността за възпитанието и образованието на децата се различава според 

подгрупата, от която са: калайджиите считат, че момичето  ще ходи на училище 

докато има такова в населеното място, където живеят,  по-младите и от другите 

подгрупи – приемат, че образованието на момичета и момчета трябва да е еднакво. 

Споделят, че децата им ще ходят на училище докато не завършат средно 

образование.  Причината за тези различия е дълбоко утвърдената традиция – до 

сватбата момичето да е девствено, да няма сексуални контакти и да „се опази чисто“.  

Категорично всички определят сега съществуващата ситуация в ромската общност и 

в общината като „развратна“, стимулираща развратно поведение, което преди по 

мнение на родителите им не е било. Това е причина да са винаги до дъщерите, 

когато те навършат 12 години, „за да  не тръгнат по лош път“, „да не ги излъже, 

измами някое момче“. „Много разврат има при нас. Изнасилват и момичета и 

момчета….после нищо.“ 

5. Ранни раждания съществуват и дори последните години се увеличават, въпреки 

официално изразяваното обратно мнение на някои влиятелни в общината ромски 

НПО. Прикриват се ранни детски бракове в техните семейства.  

6. Ранните раждания се оправдават с предпазване на младежите от употреба на 

наркотици; младежите (деца – от 12-16 годишни) създаващи семейство с подкрепа 

на родители и общността, вече като семейни „започват да мислят по друг начин“, 
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„търсят работа“,  „дрогата вече не им е интересна“ – твърдения, които нямат логика 

и изглеждат неверни и целево търсени за да оправдаят собственото поведение на 

членовете на ромските НПО, поддържащи в действителност ранните раждания. 

7. Родителите в повечето случаи не одобряват ранните бракове и раждания, но 

когато това се случва – приемат и подкрепят децата си. Посочват, че често 

родителите са безсилни да предотвратят ранни бракове и раждания. Посочват като 

причини неумението да възпитават момичетата „да имат морал“, семейната среда и 

модела на поведение в семейството в общността – родители с чести смени на 

партньора, деца от различни бащи. (Говорят повече майки на момчета и на малки 

момиченца, другите – мълчат и не взимат отношение по този проблем) 

8. Наблюдава се разлика в начина на живот на ромите в града и живеещите в селата. 

В селата живеят по задружно и не се делят вътре в общността. Образованието се 

цени повече при тези, живеещите в селата. 

9. Условия на живот – затворени в социалната група и в подгрупите, завършилите 

основно и дори средно образование с малки изключения са функционално 

неграмотни, нямат мотивация за придобиване на професия, занаят. Дори предишни 

поколения да са получили името си от упражняван занаят – днес – техните потомци 

нямат влечение да продължат този занаят. Бедността, потребност от 

удовлетворяване на базисни потребности от храна, от елементарни условия за живот 

в ежедневието, ограничените външни контакти създава силно депресивно състояние. 

Не се интересуват от чуждо мнение било като похвала или като порицание.  

„Оскотяваш и правиш глупости. После съжаляваш, но вече е късно.“ 

10. В някои подгрупи и до днес продължава купуването на булки. Родителите на 

момчето и на момичето се договарят за условията на брака още когато момичето е  

малко – 8-10 годишно. Като правило когато момичето е вече около 12 годишно то 

отива да живее в дома на момчето и там е отглеждано от неговите родители. Не 

винаги такъв брак е консумиран на тази възраст, но това са редки случаи. Момичето, 

младата жена се прима от мъжа си, от родителите, а и от самата нея като „слугиня“ 

на мъжа си и на неговото семейство и винаги трябва да е готова да им прислужва в 

ежедневието. Тя няма собствен живот, няма свои желания, дори не мисли, че може 

да има свои желания. 
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За придобиване на професионални умения и за образование – не може да се 

говори. Участници в изследването декларираха, че независимо от това че са родили 

дете, продължават да ходят на училище за да завършат средно образование. 

Ходенето на училище и получаването на знания и умения, развитие на личността са 

различни неща и в случая ходенето на училище е свързано с изпълнение на 

задължение и самозалъгване. Получаването на диплома не е мотивация за младите 

майки за продължение на обучението към професионална квалификация. Самото 

„ходене на училище“ не може да свърже с получаване на знания, а по-вече с 

възможност за излизане извън дома. 

 11. Трудовата реализация виждат в намиране на неквалифицирана работа по 

задължение. По отношение на курсовете, организирани от БТ – 10 участника в 

изследването са завършили по 1-2 курса, но не са си намерили работа след това. В 

голяма част от анкетираните има негативно отношение към БТ и институциите в 

общините. 90% от тях смятат, че общините са длъжни да им осигурят работа. Липсва 

самоинициатива за намиране на работа. Приели са обяснението, че те като 

представители на ромския етнос са нежелани от работодатели и без да се замислят 

използват този мотив да обясняват своята пасивност дори когато работодателят е 

също от ромския етнос. Нямат идея за получаване на професионални знания и 

умения, които те само да инициират  да получат. Пасивност в поведението като 

цяло. 

12. Сред младите майки се установи формиран страх от това да се знае какво 

мислят, какво искат, да изразяват собствено мнение. Дори този страх се проявява и 

по отношение  на хора от тяхното близко обкръжение. Категорично отрекоха да 

познават членовете на Местната активна група и здравните медиатори, които 

работят с ромския етнос на територията на общините. Те не искат да ги припознаят, 

не ги приемат, дистанцират се от тях. Нямат доверие на тази организация. 

Следователно, тя не може да изпълнява своята мисия сред ромската общност на 

територията на общините. Едновременно с това, към външен за общините човек 

(анкетьор) изразиха доверие и в поведението им се разпознаваше – „зов за помощ“ 

като в безперспективно, безизходно състояние. Такова отношение имат и към 

отделни личности, които в различни житейски ситуации са им оказали помощ и 

съдействие, но това отношение се представя неглижирано, като нещо, което не ги 
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интересува и няма значение за тях, а всъщност – много ценят такъв човек, но не се 

дава вид в публичното пространство. 

 

XI. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

 

Ранните бракове съществуват сред много от ромите. Въпреки това е налице 

ясна тенденция за преодоляване на ранните бракове, протичаща с процеса на 

модернизация на общността. 

На база извършения анализ могат да се направят следните изводи: 

1. Един от най-важните фактори, влияещи на вдигането на възрастта за ранни 

съжителства е образованието. Колкото по-високо е неговото равнище, 

толкова по-късно се създава семейство. 

2. Другите важни фактори са икономическият статус и жилищните условия: 

бедни роми и живеещи в лоши жилищни условия създават семейства по-рано. 

3. Утвърждава се тенденцията семействата да се създават от младите хора, а не 

от родителите.  

4. Налице е и тенденция за преодоляване на традиционните нагласи към 

семейството и брака и за налагане на модерни такива. Ромската общност 

осъществява своя преход от патриалхалност към модерност, като все още 

широки слове споделят традиционите си нагласи към семейстовто, но делът 

на ромите с по-либерални и модерни нагласи се увеличава и вече е 

преобладаващ при по-заможната част от ромите. 

5. Кампаниите за превенция и образование не са достатъчни и следва да се 

провеждат с равнопоставено участие на всички заинтересовани страни и 

притежанието на процеса следва да остане за целевите традиционни ромски 

общности. 

6. За да се постигне положителен ефект сред младите ромски майки е 

необходимо да се изтъква личния пример за успешни роми: млади, образовани 

и справящи се с предизвикателствата на живота роми, които са напуснали 

определена общност и са успели да постигнат повече в живота си от 

останалите, без да забравят ромския си произход и без да пренебрегват 

личния си живот и семейство. 
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7. Да се разработват и изпълняват проекти, в които да бъдат включени дейности 

като дискусии в общността, групови дискусии, информация и образование 

относно репродуктивното здраве и семейно планиране, методи на фамилни 

групови конференции, както и кампании „от врата на врата“ в ромските 

квартали. Индивидуалните разговори или семейни дискусии в рамките на 

такива кампании са ефективна мярка за повишаване на осведомеността по 

въпроса за ранните бракове, което е необходима стъпка за неговото решаване. 

8. Българското законодателство по въпросите на семейството, брака и закрилата 

на детето отговаря на европейските и международните стандарти.  

На територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ 

съществува добре развита, макар и в някои отношения твърде усложнена система от 

институции в тази посока – училище, ДПС (чрез общинските отдели за закрила на 

детето, общинските администрации и полицията. Училището първо би получило 

индикация за ранен брак чрез отпадане на детето, т.е това, че то спира да посещава 

училище. След което случая се предава на Общинския отдел за закрила на детето, 

който по най-бързия начин би следвало да направи проучване и да предложи 

решение. За изпълнението на това решение се сезира общинската администрация, 

подчинена на кмета на общината или полицията (в зависимост от характера на 

предложеното решение).  

От съществено значение за приобщаване и социално включване на младите 

ромски майки от маргинализираните общности е работата на терен на здравните 

медиатори, действащи на територията на МИГ. 

 

При извършения анализ бе създаден и профил на млади майки, родили 

неосъзнато като непълнолетни: 

 Младите майки-ромки са изцяло подвластни на ромската общност и 

социалните норми, които традиционно изповядват. Вътрешно в себе си – те 

искат да възпитат своите деца така, че да „излязат“ от гетото и ромската 

общност, но нямат сила и увереност, че могат да се справят, нямат сила да се 

противопоставят. Подкрепа от съпрузите не получават, инерцията ги повлича 

и те живеят по традиционно установения начин без това да им допада. Искат 
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промяна, но нямат инициатива тя да се случи. Готови са да приемат промяна, 

но без подкрепа отвън ромската общност  това не е възможно да се случи.  

 Част от младите жени се изправят срещу условията, в които са принудени да 

живеят в гетото и в разширеното семейство. Те се възприемат като робини, 

които трябва да обслужват мъжа си, родителите му и семейството му. Те 

мислят за развод, но нямат нито психически, нито икономически сили да 

напуснат семейството. На практика те нямат удовлетворителен семеен живот. 

Това е една от причините да не искат повече деца да раждат. 

 Не вярват на ромските лидери, но вярват частично и проявяват лоялност към 

човек, който при някакви житейски обстоятелства им е помогнал. 

Недоверието към ромските лидери е провокирано от факти, известни на 

младите майки и интерпретирани от тях, за това, че лидерите и НПО на 

територията на двете общини работят за утвърждаване на статуквото. 

 Нямат мечти, нямат желания в дългосрочен план. Не са мотивирани към 

професионална квалификация защото те вече са майки и съпруги и трябва да 

се подчиняват на мъжа си. Но търсят работа – частична, почасова, каквото им 

падне, което ги прави в собствените им очи – „малко независими“. Не им е 

чужда мисълта за „развод“, но ги е страх. Подтиснати  и обезверени са за 

бъдещето си. Вече не вярват на съпрузите си, че те са тяхна упора и закрила, 

но се подчиняват. 

В близкото минало действащи модели на подражание за промяна на 

поведението  не са актуални. Те не вярват в нищо и в никого, за собствените си 

възможности имат ниска оценка. Тази оценка постоянно име се втълпява от 

членовете на разширеното семейство, от членовете на общността в гетото. 

Пряка връзка между имотното състояние и нивата на образованост при ромите  

на територията на МИГ не се наблюдава. Ромите, които са с ниски доходи държат 

децата да ходят на училище. В това те виждат възможност, макар и много малка, да 

създадат за децата друг, различен от техния живот. Осъзнават че образованието е 

изход за излизане от бедността и каквото могат са готови да направят. Важно е да се 

отбележи, че те не разчитат на съпрузите си за развитието на децата им. Живеещите 

в селата в по-голяма степен пращат децата си на училище.  
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Възможен канал за въздействие е религията. Безизходицата, в която се 

намират, ги връща към религията, но липсват представители на религиите, особено 

на православната, които да се заемат с мисия на утвърждаване на личността им и 

мотивация към образование, реално образование и професионална квалификация, 

която да ги изведе от сега съществуващата малограмотна тяхна ромска общност и 

разширеното им семейство. Традиционно – жената – майка на момчето е властта 

вътре в къщата и когато тя е образована – мотивира следващите поколения към 

образование, което променя начина на живот и въвежда нови потребности. 

Етническите групи – калайджии, решетари и цуцумани, към които принадлежат 

ромите на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, имат 

склонност към възприемане на новото, към образование, което може да бъде основа 

за формиране на мотивация за образование. В част от ромските семейства това се 

случва, но тези семейства като правило се изолират от ромската общност, на тях се 

гледа негативно.  

 

Направеният анализ позволява да се изведат следните  основни извода: 

На лице е ситуация в ромското население – младите момичета и майки, при 

която е възможно иницииране на промяна на начина на живот и включването им в 

активни икономически и социални дейности. Извеждането от гетото и създаване на 

условия за промяна на бита и ежедневието би способствало за прекъсване на 

възпроизводството на бедност и функцинално неграмотно население сред ромите. 

Следва да се преосмисли сега съществуващите форми на взаимодействие с ромските 

НПО към които населението няма доверие и не признава. Да се потърсят други 

форми на взаимодействие на местната власт с жените от средното и възрастното 

поколение на разширеното ромско семейство, които са проводниците на ново 

поведение сред ромските подгрупи, населяващи общините на територията на „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 

Предложените методи и препоръки не са „магическа пръчкта“, с която ще се 

гарантира незабавен успех. Тяхното приложение зависи в голяма степен от уменията 

на тези, които реализират дейностите за предотвратяване на ранните бракове: един и 

същ подход може да бъде много ефективен или да доведе до противоположни 

резултати. 
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