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РЕЗЮМЕТА 

на научните публикации на доц. д-р Илона Томова, 

публикувани след хабилитирането й (май 2000 г.) 

 

МОНОГРАФИИ: 

 

Илона Томова, Станислава Николова, 2011. В огледалото на различието: 

Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване. София: Академично 

издателство „Проф. Марин Дринов”, 340 с. 

 В книгата са представени резултатите от международно сравнително 

изследване на здравния статус и достъпа на ромите до здравеопазване, проведено в 

България, Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Словакия и Чехия в периода 2008-

2009 г. Анализирано е влиянието на редица фактори, обуславящи ниския здравен статус 

на ромите: социалното им изключване в годините на постсоциализма; ранната 

социализация и образователния им статус; спада в заетостта, нарастването на 

безработицата и бедността; пространствената сегрегация на ромските махали; 

жилищните условия; културните и семейните модели. Специално внимание е отделено 

на ролята на социалното изключване за засилването на мъжката доминация в ромските 

общности и как това повлиява върху ранната брачност и ранната раждаемост в 

общността; върху женското и репродуктивното здраве; върху риска от инциденти и 

наранявания. Изследвано е влиянието на различни фактори за достъпа на ромите до 

медицински услуги: характеристиките на здравната система в България в сравнение с 

тези в другите шест страни; обхванатостта на ромите от системата за здравно 

осигуряване; взаимодействията им с лекарите и медицинските служители; 

отдалечеността от медицински заведения. Използвани са данни от множество други 

социологически изследвания за ромското здраве (1992-2009), за да се разкрият 

тенденциите и нерешените проблеми на достъпа на ромите до здравеопазване в 

посткомунистическия период в България.  Навсякъде, където е имало информация за 

цялото българско население, данните от изследването за здравния статус на ромите са 

представени в сравнителен план с показателите при останалите български граждани.  

Извършен е сравнителен анализ на здравния статус и достъпа на ромите от седемте 

изследвани страни до здравеопазване. Подготвени са препоръки за социални политики 

и действия за подобряване на качеството на медицинските услуги и на достъпа на 

ромите до здравеопазване.  
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Здравето и ромската общност. Анализ на ситуацията в Европа: 

национален доклад за България. Мадрид: FSG, 2009 (146 с.).  

  

В монографията са представени данните от реализирането в България на 

международния проект „Здравето и ромската общност”. Анализирани са 

демографските специфики на ромската общност. Изследвана е самооценката на ромите 

за здравословното им състояние, за хроничните им заболявания и настъпилите в 

резултат от тях инвалидност или затруднения за извършване на всекидневните им 

дейност, както и за злополуките, които са претърпели. Представена е обстойна 

информация за здравните услуги, получавани от ромите и анализ на факторите, 

ограничаващи достъпа им до здравеопазване. Специално внимание е отделено на 

особеностите на начина на живот на ромите, пряко свързани със здравето – хранене, 

физическо натоварване, почивка и сън, тютюнопушене, употреба на алкохол и 

наркотици. Данните от изследването са поставени в контекста на резултатите от 

изследванията на здравето на ромите, извършени от Световната здравна организация, 

УНИЦЕФ, МЗ, Евростат, Институт „Отворено общество”, социологическите агенции 

„ФАКТ маркетинг”, „Витоша рисърч”, „Алфа рисърч”, „Агенция Скала” и др., за да 

стане възможно проследяването на тенденциите и промените, настъпили през 

последните 20 години. Анализът на получените резултати  e използван за подготовката 

на препоръки за социални политики и действия за подобряване достъпа на ромите до 

здравеопазване и на качеството на медицинските услуги. 

  

Друга публикация на И. Томова по същата тема и на базата на същото 

изследване е Analysis of the situation in Bulgaria. In: Health and the Roma Community, 

Analysis of the Situation in Europe: Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, 

Slovakia, Spain. Madrid, 2009: FSG. (pp. 97 – 107). 

 

 

Томова, И., Я. Янакиев, 2002. Етническите отношения в армията. София: 

МЦПМКВ (156 с.). 

И. Томова разглежда засилването на етническата диференциация и неравенства 

в годините на постсоциализма и влиянието им върху междуетническите отношения в 

макрообществото и в наборната армия. Специално внимание е отделено на влиянието 

на нарасналите етнически неравенства върху възможностите за добра подготовка и 
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гарантиране на боеспособността в наборните войски. Разкрити са потенциалните 

рискове за армията от рязкото влошаване на образователния статус на младите роми, 

българските турци, българите мюсюлмани и обеднелите етнически българи 

(християни) през 90-те години на ХХ в. Обосновано е, че навлизането на 

нискограмотните генерации в редовете на Българската армия като наборни войници би 

довело до изключително сериозни проблеми за подготовката на войниците и 

боеспособността на армията и оттук - за националната сигурност на страната. 

Направена е прогноза на базата на данните на НСИ за отпадането на децата от училище 

и на изследването на Социалдемократическия институт "Училището и социалните 

неравенства" от 2000 г., че при запазване на същите стойности на отпадане само след 

няколко години между 12 и 15% от наборниците в армията биха били без завършено 

начално образование, ако не се приемат образователни ограничения и за наборния 

състав. Показано е, че спадането на качеството на образованието също в дългосрочен 

план ще влияе негативно върху учебния процес в армията. На базата на предходни 

изследвания на здравния статус на населението Томова предупреждава, че другата 

негативна тенденция, която може да се отрази върху боеспособността на Българската 

армия, е влошаването на здравословното състояние на децата и младежите. Поради 

неимунизирането на значителна част от най-бедните деца в страната цялото общество 

може да бъде застрашено от разпространяването на опасни болести с тежки или 

летални последици. Навлизането на неимунизирани младежи в армията ще увеличи 

рисковете и ще намали боеспособността й в близко бъдеще, на практика още през 

следващите пет-шест години. Фактът, че преобладаващата част от неимунизираните ще 

бъде от групите на малцинствата увеличава риска от напрежения на етническа основа в 

армията поради силната тенденция за виктимизация на жертвите в българското 

общество. Анализирано е влиянието на засилените негативни стереотипи, 

предразсъдъци и социални дистанции спрямо представителите на големите 

малцинствени общности в макрообществото върху отношенията и боеготовността в 

наборните войски и сред кадровите военни. Изследвани са нагласите и готовността за 

военна служба на донаборниците от различните етнически общности и подготвеността 

на командирите за работа в мултиетнична среда. Направен е SWOT-анализ на 

възможностите за управление на етническите отношения във въоръжените сили на 

Република България. 
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СТУДИИ И СТАТИИ: 

Transnational migration of Bulgarian Roma. In: Kaneff, Deema and Frances Pine, 

2011. Global connections and Emerging Inequalities in Europe: Perspectives on 

Poverty and Transnational Migration. London: Anthem Press. (Pp. 103-124). 

Студията е опит да се допълни традиционния социологически модел за изследване 

на миграциите – теорията за изтласкващите и привличащите фактори - с анализ на 

социалните мрежи  и  ролята им при рекрутирането и осъществяването на масовата 

трудова външна миграция на роми през последните години. Това „допълване” е 

необходимо поради ограничеността на модела за изтласкващите и привличащите 

фактори, който не е в състояние да обясни разликите в миграционните нагласи и 

поведение на различните социални групи. Неговата недостатъчност се разкрива и при 

опита да обясним защо ромите – тази най-масово и дълбоко обедняла, маргинализирана 

и стигматизирана общност – демонстрират най-слаби нагласи за краткосрочна, 

дългосрочна и постоянна емиграция и най-стационарно поведение през периода 1990 – 

2001 г., въпреки че изтласкващите и привличащите фактори при нея действат в най-

голяма степен в този период. Студията има за цел да представи една по-пълна и 

детайлна картина на емиграцията сред ромите в България на базата на анализ на 

статистически данни, представителни изследвания на емиграционните нагласи на 

населението и качествени изследвания на емиграционните практики сред роми от 

последните години. Анализирани са причините за емиграция в общността. Разкрита е 

ролята на социалните мрежи на ромите за планирането и подготовката на миграциите, 

за справяне с административните и институционалните пречки в България и в чужбина,  

за намирането на работа и подслон на новото място, за контрола върху поведението на 

жените, за отглеждането на децата. Направена е оценка на обхвата и дестинациите на 

ромските пътувания. Предложена е типология на основните дейности, извършвани от 

ромите в чужбина. Направено е сравнение на емиграционните нагласи на 

представителите на големите етнически общности в страната. 

На емиграционните нагласи и процеси сред малцинствата в посткомунистическия 

период са посветени и публикациите ‘Migrations of Roma in Bulgaria’. In: Forced 

Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies. 2006. IMIR, 

Sofia, Meiji University, Tokio. (p. 124-138); „Eтничността и външната миграция на 

населението в посткомунистическа България.” В: Хайдиняк, Марко (съст.) 2011. 

Миграции, пол и междукултурни взаимодействия в България. София: МЦИМКВ (257-
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291); „Външни миграции при ромите в посткомунистическа България: причини, 

нагласи, поведение и последици”. В: Социологически проблеми, 2008 г. Специален 

брой (154-177). 

 

„Външни миграции при ромите в посткомунистическа България: причини, 

нагласи, поведение и последици”. В: Социологически проблеми, 2008 г. 

Специален брой(154-177). 

 

The author attempts to complement the traditional sociological model of studying 

migration – the theory of pushing and pulling factors – with analysis of the social networks 

and their role for recruitment and realization of the mass Bulgarian Roma labour migration 

abroad during the last years. The purpose of the article is to present a more precise and 

detailed picture of the Bulgarian Roma emigration. It is based on an analysis of statistical data 

and representative surveys data, on qualitative surveys, conducted since 2001, regarding the 

emigration attitudes and practices among the Roma. An estimation of the range and the 

destinations of Roma emigration is made. The main reasons for emigration among this 

community are analysed. 

The Roma in Bulgaria: Employment and Education. In: SUDOSTEUROPA 

Mitteilungen, 02/ 2009, 49 Jahrgang, (pp.66-87). 

  

Проблемите на заетостта и образованието са същностни за пълноправния живот 

на човека в модерните и пост-модерните общества и определят най-мощно социалния 

му статус. В годините на посткомунизма негативните промени и в образованието, и в 

заетостта засегнаха най-тежко ромите. Статията представя в сравнителен план 

измеренията на тези негативни промени и последиците от тях за ромската общност и за 

обществото като цяло. Специално внимание е отделено на обяснението на тези 

промени. За разлика от неолибералния подход, представящ високите стойности на 

безработицата и ниското образователно ниво при ромите с индивидуалния и груповия 

провал и с културните особености на тази група, в статията се отстоява тезата, че 

съществуват редица обективни структурни условия и фактори, конструиращи и 

възпроизвеждащи големи социални неравенства и изтласкващи огромни групи от хора 

от свития пазар на труда. Масовото изпадане на ромите от пазара на труда, 

обедняването и ограничаването на достъпа до образование са разгледани в контекста на 

неолибералните промени в страната и свиването на стоковите и трудовите пазари след 

разпадането на социалистическата икономическа система. Разкрити са механизмите, 
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довели до особено голямата уязвимост на стигматизираните социални групи в 

условията на първоначално натрупване на капитали, концентрация на богатствата и 

нарастващи социални неравенства. Показани са специфичните „отговори” на ромите на 

шоковите социални промени, които в някои случаи засилват негативното влияние на 

обективните фактори. 

 

Подобни аспекти на проблемите на ромското образование и заетост са 

разглеждани и в публикациите В огледалото на различието: Здравен статус и 

достъп на ромите до здравеопазване; ‘Soziale Exklusion von Roma im 

Postsozialismus: Das bulgarische Fallbeispiel’; Petar-Emil Mitev, Ilona Tomova, Liubena 

Konstantinova. „The Price of Procrastination? The Social Costs of Delayed Market 

Transition in Bulgaria”; „Проблеми на образованието на уязвимите малцинствени 

общности в България”; ”Демографски процеси в големите етноконфесионални 

общности в България” и др. 

 

‘Soziale Exklusion von Roma im Postsozialismus: Das bulgarische Fallbeispiel’. 

In: Sudosteuropa Mitteilungen, 04/2008; 48. Jahrgang. Munchen (рр. 52-67). 

 

Проблемите на етничността и социалното изключване на ромите са разгледани в 

една нова теоретична рамка, обединяваща обяснителните модели на ирландската и 

френските школи, концептуализиращи социалното изключване от една страна, както и 

на теоретичната рамка на Р. Брубейкър за „национализиращата национална държава” – 

от друга. Представени са измеренията на социалното изключване на ромите от 

демократичната система, от пазара на труда, от сферата на социалните услуги (с 

основен акцент върху достъпа до качествено образование, медицински услуги и 

равностойна жилищна среда). Анализирани са структурните фактори, довели до тези 

резултати. Специално внимание е отделено на „институционалния расизъм” и на 

липсата на политическа воля за ограничаване на процесите на социално изключване 

поради масовите негативни нагласи спрямо обсъжданите интеграционни политики. 

 

Ролята на етничността за социалното изключване на големите малцинствени 

общности в страната (и особено на ромите) е обект на анализ и в публикациите  

„Различни, но равни? Етническите неравенства в България.” В: Население. 2011/ 1-

2. (с. 93-120); „Оценка на правителствените мерки за редуциране на социалното 
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изключване на ромите.” В: Население, 1-2, 2010 (126 -147); „Различните – между 

стигмата и признаването.” В: Европейските ценности в днешното българско 

общество. Г. Фотев, съставител. София 2009, издателство на Софийския университет 

(119-153); „Етничност и социално изключване. Ромите в посткомунистическия 

период”. В: сб. Светове в социологията. 2006. Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски”, стр. (537-560) и др. 

 

Различни, но равни? Етническите неравенства в България. В: Население. 

2011/ 1-2. (с. 93-120) 

 

During Post-Socialism social and economic inequalities among the largest ethnic 

groups in Bulgaria (ethnic Bulgarians, Bulgarian Turks and Roma) augmented 

significantly.This fact is often explained with cultural differences. The 2007 EUREQUAL 

survey allows us to examine an extensive body of empirical evidence relating ethnic 

inequalities in the country. Comparative analysis of the beliefs and values of these three 

largest ethnic communities confirms the claim that culture does matter. But the comparative 

data suggests that the exclusion from labour market and from political and social spheres 

matters much more than religion and cultures when we try to understand political, moral, and 

gender differences. On the other hand, ethnicity in the “nationalizing national state“ is a major 

factor for minorities’ economic and social exclusion.  The aborted process of replacement of 

the model of nation from ethnic to a political one, together with the prolonged economic 

crisis, enforced the role of ethnicity on the construction of inequalities and on social exclusion 

of the largest minority groups in the country. 

 

Оценка на правителствените мерки за редуциране на социалното 

изключване на ромите. В: Население, 1-2, 2010 (126 -147).  

 

This paper is a critical assessment of the governmental measures, instruments, and 

national action plans designed to reduce Roma social exclusion in the period after Bulgarian 

Accession in European Union (2007 - 2009). A special attention on the factors for Roma 

exclusion is paid in the context of the theories of social exclusion and of ethnicity and 

nationalism. A definition of the concept of social inclusion is proposed. The author explores 

how key policy changes in the area of education, labour market, health system, political 

sphere, housing, minority rights have often been confined to the level of legislation or policy 

formulation, without being followed by proper implementation (often as a result of lack of 
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adequate budgetary funding). The paper identifies a number of domestic causes of the gap 

between formal measures for Roma inclusion and their actual implementation. Nationalistic 

and ethnocentric attitudes and negative stereotypes against Roma, combined with the 

weakness of the civil society and the lack of public awareness and support for the social 

inclusion of vulnerable minorities successfully block any political will to implement the 

policies into practice. Governments rely mainly on international financial support for pilot 

projects, but even when enough money from the national budget for minorities’ integration 

are planned, the action plans are not implemented. The lack of adequate monitoring and 

control over the practical projects and measures leads to bad quality of the services and waste 

of money and efforts. Minority involvement in the design and implementation of policies is 

often formal. 

 

“Domestic Violence in the Large Ethno-confessional Communities in Bulgaria”. 

In: Culture of Peace and the Balkan Youth. Ed.: Petar-Emil Mitev and James Riordan. 

Sofia: IMIR. 2002. (pp. 181-193). 

 

Статията е посветена на една подценявана последица от масовата безработица и 

обедняване на българското население – засилването на мъжката доминация и на 

домашното насилие, особено сред най-уязвимите групи. Вниманието е насочено към  

общностите на ромите, турците и българите мюсюлмани, засегнати непропорционално 

тежко от безработицата и бедността през деветдесетте години на ХХ в. Тогава в 

родопските села премина една ужасяваща вълна на самоубийства на жени, 

протестиращи по този краен драматичен начин срещу нарасналото насилие върху тях. 

В статията са разгледани проявите, спецификите и честотата  на домашното насилие в 

трите най-големи малцинствени общности в страната. Представя се обяснителен модел 

за факторите, довели до засилването на това явление. Специално внимание се отделя на 

изследването на начините, по които насилието се концептуализира, „нормализира”, 

оправдава и изтласква от представителите на различните групи и на начините, 

използвани от жените в тези общности за справяне със ситуацията.  

 

Petar-Emil Mitev, Ilona Tomova, Liubena Konstantinova. The Price of 

Procrastination? The Social Costs of Delayed Market Transition in Bulgaria. In: 

Poverty, Ethnicity and Gender During Market Transition. Еd. Rebecca Emigh and Ivan 

Szelenyi, PRAEGER, Library of Congress, 2001 (pp. 33-67) 
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В тази студия двамата автори разглеждат раждането на „новата бедност” в пост-

комунистическа България и разкриват факторите, довели до нейното възникване. 

Томова разглежда проявленията, измеренията и факторите за масовия обхват и по-

голямата дълбочина на новата бедност в големите етнически общности в страната и 

специално при ромите. Анализът се основава на данните от международното 

сравнително изследване Poverty, Ethnicity and Gender и на възприетата от 

международния екип теоретична рамка за формирането на „underclass” сред най-

маргинализираните групи в постсоциалистическите страни от Централна и Източна 

Европа. Терминът „underclass” се използва по начина, по който го определят G. Myrdal, 

W. Wilson, T. Kahn, J. Gordon, L. Rainwater, Libermann, Glasgow, R. Aponte, N. Denton и 

др.: сегрегирани социални групи, засегнати от масова и продължителна/перманентна 

безработица, бедност и ниско образование, които предават тези характеристики и на 

следващите поколения. Расата/етничността и сегрегацията обикновено се използват за 

обяснение на силно затруднената социална мобилност, за социалното изключване на 

лицата и за стеснените им шансове за излизане от капана на бедността. Авторите на 

студията наблягат на структурните фактори, довели до формирането на „новата 

бедност” и избягват обясненията, прехвърлящи вината за тази предавана на следващите 

поколения бедност върху жертвите й. Анализите на измеренията, спецификите и 

факторите за конструирането на „новата бедност” са направени на базата на 

количествени и качествени изследвания, финансирани от проекта. Проблемите на 

формирането на underclass в големите ромски махали е изследвано и в колективната 

монография на Томова, И., Я. Янакиев, 2002. Етническите отношения в армията. 

София: МЦПМКВ (156 с.). 

 

Ролята на етничността при завръщането на социалното, политическото и 

икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период. В: 

Социологически проблеми, 1-2, 2010 (201 – 230).  

 

During Post-Socialism social and economic inequalities among the largest ethnic groups in 

Bulgaria (ethnic Bulgarians, Bulgarian Turks and Roma) augmented significantly. This fact is 

often explained with cultural differences. NSI data, the 2007 International survey on 

inequalities (EUREQUAL) and the data from European Value Survey (2008) allow us to 

examine an extensive body of empirical evidence relating ethnic inequalities in the country. 

The author is examining the role of ethnicity on ethnic groups’ education and on the life 
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chances of ethnic Bulgarians, Bulgarian Turks and Roma. Comparative analysis of the beliefs 

and values of these three largest ethnic communities confirms the claim that culture does 

matter. But the comparative data suggest that the exclusion from labour market and from 

political and social spheres matters much more than religion and culture when we try to 

understand political, moral, and gender differences. On the other hand, ethnicity in the 

‘nationalizing national state’ is a major factor for minorities’ economic and social exclusion. 

The aborted process of replacement of the model of nation from ethnic to a political one, 

together with the prolonged economic crisis, enforced the role of ethnicity on the construction 

of inequalities and on social exclusion of the largest minority groups in the country. 

 

Раждаемост и репродуктивно здраве при ромите: културни специфики, 

обезсилващи програмите за семейно планиране в някои ромски субгрупи. В: 

Раждаемостта в България и държавната политика. София: ЦИН, 2009, (160-

183). 

В тази статия са предложени отговори на въпросите: „Защо икономическата 

криза, съпътстваща прехода от планова към пазарна икономика, доведе до най-слабо 

намаляване на раждаемостта тъкмо в общността на ромите, която понесе най-тежко 

трудностите на посткомунистическото развитие?”; „Какви може да са рационалните 

причини, които водят до сравнително по-висока раждаемост сред най-бедните 

общности в българското общество?”; „Защо усилията на лекари, неправителствени 

организации и професионалисти, реализиращи правителствените политики, насочени 

към намаляване на ранната раждаемост и към едно по-щадящо здравето на жената 

репродуктивно и сексуално поведение, системно се провалят именно сред групите, 

които са с „най-рисково репродуктивно поведение”? Един легитимен отговор на тези 

въпроси е, че когато социалното изключване на „маргиналните групи” се задълбочи в 

условията на крупни социални и икономически промени, основният властови ресурс, 

който остава в разположение на изключените, е властта на мъжете над жените в 

групата. Жените се превръщат в основния и най-ценен „капитал”, в средство за 

засилване на символната власт на мъжа, а в много случаи – и на икономическата му 

мощ. Социалните политики, насочени към промяна в репродуктивното им поведение 

срещат мощна съпротива, защото на практика те са насочени срещу установения и 

приеман като легитимен патриархален ред в съответната общност.  
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Статията е публикувана и на английски език: Roma fertility and reproductive 

health: Cultural specificities enervating the programmes for family planning in some 

Roma subgroups. In: Fertility in Bulgaria and State Policy. Sofia: CPS, 2009, (pp. 269-290). 

 

Репродуктивно здраве на ромските жени (изследване на случай в гр. 

Кюстендил), 2009. В: Население, кн. 3-4 (97-114) 

 

В статията се разглеждат проблемите на женското здраве и репродуктивните 

нагласи и поведение на ромските жени в гр. Кюстендил. Основните методи за набиране 

на информация са представително социологическо изследване, фокус групи, 

дълбочинни интервюта с лекари, анализ на документи. Установява се, че в резултат от 

продължителни практически действия на медицинската общност в града и на здравния 

център в махалата са постигнати завидни резултати: на практика са се изравнили 

параметрите на майчината и детската смъртност при ромите и българите; здравната и 

репродуктивната култура на ромските жени се е доближила плътно до тази на 

българките; рязко са намалели абортите в квартала; две пети от ромските жени във 

фертилна възраст ползват модерни средства за предпазване от бременност – главно 

спирали; намаляла е раждаемостта. За да се постигне още по-голяма хомогенност в 

репродуктивните нагласи и поведението на ромските и българските жени е необходимо 

сериозно повишаване на общото образование и заетостта сред жените в кв. „Изток”. 

Здравен статус и достъп на ромите до медицински услуги (на примера от кв. 

„Изток” в гр. Кюстендил), 2009. В: Население, кн. 1-2 (113-132). 

 

В статията се разглеждат проблеми на здравния статус и достъпа на ромите до 

качествени здравни услуги, базирани на данни от представителни за ромите в България 

изследвания, осъществени от ИОО и социологическа агенция „ФАКТ Маркетинг”, 

както и на данни от изследване на конкретен случай - мониторинг на здравния статус и 

достъпа на ромите до здравеопазване в гр. Кюстендил. Статията е замислена като опит 

за публично обсъждане на добри политики за равноправна интеграция. На много места 

в началото на прехода местните органи на властта оправдаваха политиката по масово 

закриване на медицински центрове и други институции, предоставящи различни услуги 

в ромските махали, със социалния натиск, оказван от ромските лидери, запалени от 

идеята за „десегрегация”, въпреки че зад действията им обикновено прозираха 

стремежите да съкратят рязко публичните разходи. В статията е анализирана дейността 
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на кварталния медицински център и отношението на ромите, специалистите и местните 

органи на властта към услугите, които получават от него. Издигната е хипотезата, че 

по-добрите параметри на ромското здраве и здравна култура в града до голяма степен 

се дължат на дейността на здравния център в ромския квартал и на активността на 

местните ромски лидери и органите на властта за пълноправна интеграция на ромите в 

местната общност. Тази теза е в унисон с позицията на W. Wilson и на Чикагската 

школа, че излизането на институциите от „черните квартали” (или ромските махали в 

българския случай) води до засилване на социалното изключване и до рязко влошаване 

на достъпа до услуги и качеството на живот в тях. Тя намира потвърждение и в друга 

публикация: Репродуктивно здраве на ромските жени (изследване на случай в гр. 

Кюстендил), 2009. В: Население, кн. 3-4 (97-114) 

  

„Социологията и интердисциплинарното познание: Изследването на 

малцинствата – интердисциплинарният диалог”. В: Социологически 

проблеми, бр.1-2, 2007 (257-274). 

 

След 1989 г. в България започна обособяването на нова социологическа 

дисциплина – етносоциологията. Формирането на социологическа дисциплина 

преминава през различни фази: засилен научен диалог между вече конституирани и 

установени научни дисциплини, който води до „хибридизация” на специализираното 

научно познание чрез постоянно заемане от съседните социологически и други научни 

дисциплини на методи, практики и подходи, обмен на идеи и понятия, привличане на 

изследователи от една формално обособена дисциплина към друга. В статията се 

демонстрира как сътрудничеството между различни научни дисциплини и учени може 

да доведе до по-доброто разбиране на социалното конструиране на малцинствена 

етническа субгрупа. Текстът е опит за деконструкция на разделянето на ромска група и 

обособяването на дъщерни групи, които в резултат от социалното изключване 

заживяват самостоятелен живот като „абсолютно различни” общности. Анализът се 

базира на теренен материал от ромските субгрупи в българския гр. Сливен. 

 

 „Конструиране на ромската идентичност в България” в: Социологически 

проблеми, бр. 3-4, 2005 г. (187-214) 
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Статията е посветена на един изключително интересен социален процес, 

наблюдаван в редица пост-комунистически държави след края на 80-те години на ХХ 

в., а именно етническата мобилизация на ромите и дори - раждането на ромския 

национализъм и консолидацията на ромските групи в отделните страни на базата на 

националистическите идеи. Изследвани са факторите за етническата мобилизация на 

ромите в постсоциалистическия период: демократизацията на обществата от Централна 

и Източна Европа, създало политическата възможност за свободна изява на множество 

различни групови идентичности; отслабването на държавността; инвазията на 

националистически настроения, организации и партии на мнозинството; историческите 

и културните особености на страните, в които ромите съставляват значително 

малцинство; концентрация на най-многочислените и относително най-образованите 

ромски групи; перцепцията на другите общности и самоперцепцията на ромите. 

Извършено е проясняване на термините, с които научно може да се опише ромската 

група и ромската идентичност. Показано е как ромската интелигенция конструира 

груповата етническа и национална идентичност и каква е ролята на макрообществото за 

такова конструиране. На базата на българския опит е доразвита тезата на Вилемс и 

Лукасен, че стигматизацията и преследванията, на които циганите са били излагани в 

продължение на векове, са толкова значителни фактори, че често имат по-голямо 

значение за формирането на тяхната група и за тяхното етническо съзнание, отколкото 

начинът, по който те се самоописват и културните модели, които са развили. 

  

На проблемите на етническата мобилизация на ромите и на социалните 

конфликти между роми и българи, представяни и преживявани като етнически,  са 

посветени две други публикации: ‘Are Ethnic Revolts Possible in Bulgaria’. В: Мир и 

Согласие № 2(27), 2006. Москва. (с. 109-119) и „Етнически проблеми и вълнения в 

България?” във: Философски алтернативи, бр. 3, 2006 г. (110-117).  

Основно внимание в тях е отделено на ролята на местни ромски „лидери”, 

мобилизиращи останалите роми за противодействие на социални политики, които биха 

ограничили груповите интереси на лихварите и трафикантите. Разкрива се как липсата 

на опит за превенция и управление на конфликти на управляващите и изключването на 

ромите от вземането на решения за съдбата на собствената им общност увеличават 

риска от възникване и засилване на социалните конфликти и интерпретирането им като 

етнически от заинтересованите лица и групи, а впоследствие – от всички, въвлечени в 

тях. 



14 

 

 ”Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в 

България”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: 

Издателство на БАН (с. 155-177). 

 

В статията са разгледани спецификите на основните демографски процеси в 

общностите на българските турци, българите мюсюлмани и ромите в България. 

Представени са непубликувани данни на НСИ за раждаемостта на големите етнически 

общности (общ коефициент на раждаемост; ранна и извънредно ранна раждаемост); 

смъртност (общ коефициент на смъртност; детска смъртност; преждевременна 

смъртност) и др. Анализирани са особеностите и разликите в местоживеенето, във 

възрастовата и в образователната структури на големите етноконфесионални общности 

и отражението им върху семейството, раждаемостта и смъртността. Разгледани са 

факторите за неравномерно демографско развитие, като основният акцент е поставен 

върху анализа на социалните неравенства и ефектът им върху демографското 

поведение. Обоснована е необходимостта от социални политики за намаляване на 

обективната неравнопоставеност на големите малцинствени общности в достъпа им до 

образование, медицински услуги, добри жилищни условия и работни места за 

развитието на националния човешки капитал и постигането на по-добър „баланс на 

населението”. 

 

„Демографски политики – международен опит”. В: сб. Демографско развитие 

на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с.271-298) 

 

Изследвани са социалните политики във Франция, Германия, Швеция, Испания и 

Полша от гледна точка на тяхната ефективност за постигане на демографска 

устойчивост (поне нулево нарастване на населението), за подкрепа на родителите за 

съвместяването на родителските и трудовите задължения, за гарантирането на 

ефективно равенство на половете в институциите и в семейството, за подкрепа на брака 

и семейството и за развитието на позитивни социални нагласи към децата и 

родителството. Анализът трябва да послужи на българската изпълнителна власт при 

подготовката на политики за развитието на националния човешки капитал и 

постигането на по-добър „баланс на населението”. 

 

„Неправителственият сектор в демографската област”. В: сб. Демографско 

развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с.391-406). 
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Изследвана е ролята на няколко големи неправителствени организации в 

България за решаването на проблеми, пряко или косвено отнасящи се до 

възпроизводството на населението: социален пол и равенство, семейно планиране и 

сексуално здраве, защита на майчинството и на правата на децата, защита на правата и 

подпомагане на групи с различни физически и психически проблеми, защита на правата 

и подпомагане на социалната адаптация на възрастните хора, образование, 

здравеопазване, преодоляване на бедността, създаване на по-благоприятна жизнена 

среда, социална адаптация и интеграция на маргинализирани групи и на изолирани 

лица с тежки проблеми и т.н. на национално и/или регионално ниво. Анализът е 

предназначен да послужи на българската изпълнителна власт при подготовката на 

политики за развитието на националния човешки капитал и постигането на по-добър 

„баланс на населението”. 

 

 

 

 

 

 


