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Пространствена сегрегация и отражението й върху социалната

интеграция на ромите в "Харман махала" гр. Пловдив

Базова организация:
Национален институт по геофизика, геодезия и география – Българска
академия на науките

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна
степен, име):
Доц.д-р Надежда Борисова Илиева
Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап:
60 000 лева
Интернет страница на проекта (ако има такава):
http://harman-mahala.com/
Научни публикации по проекта:
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Пловдив. 2018. ISBN978-619-7249-40-8, 346 стр.
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experience. – In: Smart Geography (ed. Nedkov et al.), Springer (in print).
Nadezhda Ilieva , Krasimir Asenov , Boris Kazakov  and Todor Lyubenov Dynamics of the internal 
structure and habitation conditions of the ghettoized urban structure of Harman Mahala quarter – Plovdiv, 
Bulgaria (through combined application of remote sensing and field research methods) – In: Smart 
Geography (ed. Nedkov et al.), Springer (in print).
Aleksandra Ravnachka , Boris Кazakov  , Nadezhda Ilieva , Krasimir Asenov  . School segregation of 
the Roma ethnic group: a case study of Harman Mahala Roma quarter, Plovdiv. – In: Smart Geography 
(ed. Nedkov et al.), Springer (in print).
Надежда Илиева. Измерване на пространствената сегрегация. Пространство - Общество - 
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Икономика, т. 1, (Ред. П. Стоянов и др.) Издателство Атласи, 2019, ISBN: 978-619-
238-085-4, https://www.atlasi.bg/index.php?page=online-produkti&category=e-
knigi-geografia&product=SPACE_SOCIETY_ECONOMY&start=1
Ilieva, N  .,    Kazakov B  .  Projection of the Roma population in Bulgaria (2020-2050). –  In: 

Proceedings from 5th International Conference Geobalcanica 2019, (in print).
Nadezhda Ilieva, Omar Kouwatli, Krasimir Asenov, Boris Kazakov. Location and interrelations of the 

Roma quarter of Harman mahala with the urban structure of the city of Plovdiv, Bulgaria. – – подадена 

за разглеждане в European Journal of Geography. ISSN: 1792-1341. Impact Factor: 0.567.
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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в 
рамките на полето по-долу):

- Теоретично обобщение на изследванията, отнасящи се по темата на 
проекта, базирани на българския и чуждестранния опит;

- Изясняване на ключовите понятия засегнати в проекта;
- Описание, оценка и анализ на методите, използвани в изследването и 

създаване на универсална методика за изследване на 
пространствената сегрегация и социална интеграция на ромите в 
градовете. Подбор на подходящи индекси за измерване на 
пространствената сегрегация

- Обсъждане на анкетната карта и индикативни въпроси за 
дълбочинните интервюта. съставяне и тестване на анкетната карта.

- Провеждане на социологически проучвания. 
- Набиране  на  информация  за  създаване  на  геопространствена  база

данни.  Закупуване  на  ортофотоизображения,  заснемане  на  терена  с
безпилотни летателни апарати (БЛА). Обработка на изображения.

- Оценка  на  вътрешните  и  външните  фактори  за  пространствена
сегрегация и степента на тяхното взаимодействие.

- Анализ  на  демографските  процеси  на  ромите  в  Харман  махала  гр.
Пловдив.

- Създаване на различни слоеве в ГИС среда на жилищните квартали,
градската инфраструктура, градските ресурси и др.

- Анализ на промените настъпили в пространствения обхват на ромските
квартали/махали  в  Харман  махала  г  Пловдив  през  последните
десетилетия.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележк
а2

Базова организация: 
Национален институт по геофизика, геодезия и география –
Българска академия на науките

Ръководител на научния колектив
Доц.д-р Надежда Илиева

Участници:
Проф.д-р Чавдар Младенов
Доц.д-р Георги Бърдаров
Доц.д-р Омар Куатли
Гл. ас. д-р Борис Казаков
Гл. ас. д-р Александра Равначка
Гл. ас. д-р Велимира Стоянова
Ас. Светла Георгиева
Д-р Красимир Асенов

ПД

ПД

МУ, ПД

ДО

ДО

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на 
всеки участник като включите и участниците, които са работили по проекта не 
през целия период за изпълнение на проекта

2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант 
(ПД), докторанти (ДО) или студенти (СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък 
анализ на тяхната приложимост (до 1 стр. в рамките на полето 
по-долу)
Разгледани  са  различни  теории  и  концепции  на  европейски  и  американски  учени,
очертани  са  теоретичните  аспекти в  същността  на  пространствената  сегрегация,
факторите,  влияещи  върху  нейното  формиране  и  развитие,  многоаспектните
измерения  на  пространствената  сегрегация,  положителните  и  отрицателните
последици, формираните под нейното въздействие пространствени модели, методите
за  измерване  на  нивата  на  пространствена  сегрегация,  различните  политически
подходи за намаляване на високите нива на пространствена сегрегация.
Изяснени  са  отделните  категории  фактори,  оказващи  решаващо  влияние  върху
формирането  на  гетоизираните  градски  структури,  и  степента,  до  която  новите
градски  реалности  оказват  влияние  върху  различните  категории  население,
ежедневното им пространствено поведение,  тяхното включване или изключване от
обществото. Обособени две групи фактори – вътрешни фактори (които са свързани с
доброволната  концентрация  на  групи от  населението в  пространството)  и  външни
фактори (които са резултат от принуда, социално изключване, дискриминация и т.н.). 
Проследени  са  положителните  и  отрицателните  резултати  от  пространствената
сегрегация. 
Освен  формираните  пространствени  модели  е  изяснена  същността  на  някои
пространствени образувания, като гето, анклав, цитадела, разпръснато гето, твърдо
гето,  слабо  гето,  изоставено  гето  и  др.  Изяснена  е  същността  на  градската
гетоизирана структура в контекста на българската действителност.
Разглежда  различните  подходи  и  показатели  за  измерване  на  пространствената
сегрегация. Подбрани са показатели, които се използват при измерване на нивата на
пространствената сегрегация. 
Анализирани са петте основни характеристики на пространствената сегрегация, чрез
които се прави оценка на мястото, което заема гетоизираната структура в градското
пространство.
Създадена е методика за изследване на пространствената сегрегация на ромите в
градовете;
Въз  основа на  теоретично обобщение  на  изследванията свързано с  тематиката на
проекта (РП1) са съставени и тествани анкетни карти. Анкетна карта, насочена към
жителите на Харман махала, гр. Пловдив. Въпросникът включва общо 133 въпроса,
Анкетна карта, насочена към учениците на в ОбУ „Йордан Йовков“, гр. Пловдив и ОУ
„Панайот Волов“, Харман махала, гр. Пловдив, включваща 49 въпроса. Организирано и
проведено е специализирано количествено изследване с обем на извадката от 500
пълнолетни  жители  в  Харман  махала  в  гр.  Пловдив,  което  обхваща  32%  от
населението  на  градската  гетоизирана  структура. Проведено  е  количествено
изследване с 100 ученика от ОбУ „Йордан Йовков“, гр. Пловдив и ОУ „Панайот Волов“ и
дълбочинни интервюта с директорите на двете училища и 20 учители. 
Проведени са дълбочинни експертни интервюта по въпросите свързани с заетостта и
жилищното настаняване.
Направено е  заснемане  на  терена с  безпилотен летателен апарат (дрон)  от  ниска
височина 90-120 метра с прецизни инструмента за заснемане и регистриране на данни
във видимия спектър. Благодарение на този иновативен метод, който се прилага за
изследване на гетоизирана градска структура Харман махала, са изготвени детайлни
геореферирани  ортофото  изображения,  които  служат както  за  изготвянето  на
различни  видове  карти,  така  и  за  изграждане  на  теоретични  прогнози  за
пространствената  динамика  на  махалата. Към  геореферираните  и  дигитализирани
слоеве, получени на основата на ортофотоизображенията и заснемането на терена с
безпилотен летателен апарат е създадена атрибутивна информация, която включва:
застроена площ на жилищните сгради, етажност, тип собственост, функционалност на
сградата.
Предлага се нова методика за анализ на вътрешната структура на ромските квартали,
чрез използването на ортофотоизображения. Чрез последваща обработка на данните
получени  от  заснеманията  и  прилагане  на  методи  и  алгоритми  върху  данните  са
получени детайлни карти на актуалното състояние на обектите на изследване – за
техните  очертания,  височина,  плътност,  площ  и  др.  Определени  са  основни
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градоустройствени  показатели  като  КИНТ,  плътност  на  застрояване,  процент  на
озеленяване. Разработената методика може да се приложи при изследването на други
гетоизирани  градски  структури,  което  би  помогнало  не  само  да  се  разкрият
вътрешните  промени  в  застрояването  и  инфраструктурата  на  ромските  квартали
(махали)  към  момента,  но  и  да  се  проследят  тенденциите  и  да  се  избегнат
възникването на бъдещи проблеми.
Направена  е  обща  характеристика  на  природно-географските,  етнокултурните,
демографските,  икономическите,  психологическите,  политическите  и
институционални фактори.
На основата на събраните данни от количествените изследвания проведени през май-
юни 2018 г. и интервютата с ромите от Харман махала е изготвен задълбочен анализ
на демографските процеси. 
Направен е анализ на промените настъпили в пространствения обхват и вътрешната
структура на Харман махала в гр. Пловдив от 1952-2018 г.
Направен е  анализ  на  местоположението и  пространствените  взаимоотношения на
ромската Харман махала в градската структура на Пловдив.
Анализирани са политиките за интеграция на ромите провеждани в Европа; направена
е оценка на успешните и неуспешните практики по тази  интеграция;  направена е
адаптация  на  успешните  мерки  за  интеграция  на  ромите  спрямо  условията  на
България;  направен  е  анализ  и  оценка  на  успешните  и  неуспешните  политики  по
ромския въпрос на национално и регионално ниво в страната.
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