
 

ЦЕЛИ  

С настоящото изследване ще бъдат 

изяснени факторите влияещи върху 

пространствената сегрегация на 

ромите, формите на пространствената 

сегрегация, динамиката в 

разрастването на ромската махали, 

моделите на пространствената 

сегрегация, достъпа до градски ресурси 

и отражението им върху социалната 

интеграция на ромското население в 

България, ефективността на водените 

политики спрямо ромите, като ще бъдат 

дадени насоки за повишаването й, 

както и основните демографски 

тенденции при ромския етнос. В своята 

същност настоящото изследване 

представлява интердисциплинарно 

изследване, което се намира на 

границата между етническата 

география, етнопсихологията, 

урбаносоциологията, урбанистиката, 

етнодемографията, което предполага 

използването на голямо разнообразие 

от методи, които се прилагат в 

изброените научни направления, 

включително и дистанционни и 

прилагането на географски 

информационни системи (ГИС). 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КРАЙНИ 

БЕНЕФИЦИЕНТИ  

От гледна точка на изключителната 

важност за бъдещото демографско и 

социално развитие на България, 

националната сигурност и етно-

религиозния баланс и мир в страната 

трансфера на знанията получени от този 

проект ще имат голямо значение, а 

резултатите от него са приложими в 

различни обществени и научни сфери – 

демографска политика, развитие на 

пазара на труда, интегрирано развитие 

на градовете, образование, социална 

политика и др. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Обобщение на теоретичните 

изследвания и дефиниране на понятия 

свързани с пространствената 

сегрегация и социалната интеграция .  

- Създаване на методика за 

изследване на геопространствената 

сегрегация на градовете. 

- Създаване на геопространствена 

база данни, слоеве в ГИС среда на 

жилищните постройки, градската 

инфраструктура, здравни, 

образователни заведения и др., на 

базата на градоустройствените 

планове, ортофотоизображения и 

изображения от безпилотни летателни 

апарати (БЛА) с интегрирани към тях 

количествени и качествени данни 

получени от преброяване на 

населението и жилищния фонд и 

проведените социологически 

проучвания на Харман махала гр. 

Пловдив.  

- Установяване на съвременните 

тенденции на демографските процеси и 

социално-икономическото състояние 

на ромската етническа група в Харман 

махала гр. Пловдив. 

- Изясняване на комплекса от 

вътрешните и външните фактори на 

пространствена сегрегация при ромите 

и тяхното взаимодействие в Харман 

махала гр. Пловдив.    

- Проследяване на промените в 

териториалния обхват настъпили в 

Харман махала през последните 

десетилетия на базата на 

ортофотоизображения, 

градоустройствени планове и 

изображения от безпилотни летателни 

апарати (БЛА); 

- Анализ и характеристика на 

моделите на пространствената 

сегрегация, нивото на социална и 

икономическа хомогенност, 

благоустроеност, структурата и 

пространствената организация на 

ромите в Харман махала гр. Пловдив 
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Пространствена сегрегация и отражението й 
върху социалната интеграция на ромите в 

„Харман махала“, гр. Пловдив 
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ПЕРИОД 
  2017-2020 
 
 
БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 
  120 000 лв. 
 
 
БЮДЖЕТ НА ЗВЕНОТО 
120 000  лв. 
 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 
http://harman-mahala.com/ 
 
 
КОНТАКТИ 

доц. д-р Н. Илиева 
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