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2 ВЪВЕДЕНИЕ 

Ерата на глобализацията е белязана от два ключови процеса: явна мобилност на 

населението от една страна и интеграционни процеси от друга. Все по-често фокусът се 

поставя върху проблемите на междукултурните общества, особено върху аспекта на 

многообразието, който е тясно свързан с толерантността. Толерантността често е 

заявявана ценност, но не и лесно постижима такава. Много хора се чудят как е 

възможно, при условията на глобализация и интеграция, да се установи политическа 

култура, която да даде възможност за постигане на баланс между различните начини на 

живот и различните ценности. Общностите и техните култури влизат в контакт една с 

друга, преплитат се една с друга, подхранват се една друга, но и запазват 

индивидуалните си и колективни черти (Rizman, 1998). 

 

Пропастта между бедни и богати държави, съществуваща в продължение на няколко 

века, се задълбочава все повече, увеличават се и различията между гражданите на 

отделните държави или общества. Тези различия в развитието и ориентацията са 

предизвикани от масови миграции (имиграция) към икономически развити райони. 

Това са така наречените икономически миграции, които са най-чести. Но има също така 

религиозни и политически миграции, предизвикани от конкретни напрежения и 

конфликти. 
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3 ПРОИЗХОД И МИГРАЦИЯ 

3.1 ПРОИЗХОД: ИНДИЯ ИЛИ ЕГИПЕТ? 

Голяма част от факти, свързани с историята на ромите са спорни и неясни. За разлика от учения 

в природоматематическите науки, историкът не разполага непосредствено с това, което 

изучава, а се опитва да възстанови картината 

на миналото на базата на оцелелите 

документи, археологически данни и т.н. По 

обясними причини писмените извори, 

свързани с ромите са малобройни и твърде 

неточни; те са оставени от “другите” – 

византийски, балкански, османски и 

западноевропейски хронисти – и естествено 

информацията, която дават е оскъдна и често 

съмнителна. 

Едно от малкото сигурни неща, свързани 

с появата и заселването на ромите в Европа е 

техният индийски произход. Дълго време се е 

смятало, че ромите идват от Египет – 

територия доста по-близка и позната на 

европейците в сравнение с далечна и 

тайнствена Индия. Освен това самите роми са 

твърдели, че са потомци на изгонени от Египет 

християни. В резултат на това те получават 

статут на мъченици за вярата, защитни 

грамоти от папа Мартин V, император 

Сигизмунд и много западноевропейски 

владетели и биват приети благосклонно в 

Европа. Остатък от това схващане са названията за цигани в много езици – напр. популярното 

Gypsy в английския език. И до ден днешен някои групи цигани свързват себе си с Египет – 

напр. т.нар. егюпци в Македония и Косово (малка част от тях живее и в най-югозападните части 

на България) и др. 

Индийският произход на ромите е установен на базата на лингвистиката, чрез сравнения 

между ромския език романес и древноиндийския свещен език санскрит.  

 

През 1763 г. виенският вестник 

“Wiener Anzeigen” публикува дописка за 

студента Щефан Вали от гр. Кумарно (дн. 

Кумаром, Унгария). Докато учел в Лайден 

той се запознал с трима индуси-брахмани, 

които говорели санскрит. Сторило му се, че 

думите в този език наподобяват думите от 

езика на ромите в родния му град, затова 

записал около 1000 санскритски думи. Като 

се върнал в Кумарно той прочел тези думи 

на ромите и те отгатнали значението на 

повечето от тях. Тази дописка накарала 

лингвиста Х.М.Г.Грелман да започне да 

събира материали за санскрит и за романес 

и след продължителна работа, отнела му две 

десетилетия, той издал знаменития си труд 

“Циганите. Един исторически опит върху 

начина на живот, състоянието, обичаите и 

съдбата на този народ в Европа заедно с 

техния произход”, в резултат на което 

хипотезата за индийския произход на 

ромите се налага като основна. 
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Днес в Йерусалим живеят малък брой 

хора, наричащи се домари. Смята се, че те са 

потомци на едно от разклоненията, отделило се 

от потока на циганските миграции. Връзката на 

домарите с днешните роми е открита отново на 

базата на лингвистични изследвания. В 

домарския език са запазени думи, които пазят 

част от санскритския си корен. Другата част от 

корена може да бъде открита в аналогичната 

дума в ромския език. Съществуват и около 50 

думи, които са напълно идентични в ромския и 

домарския език. 

3.2 РАЗСЕЛВАНИЯ НА РОМИТЕ 

Не е ясно кога и защо ромите напускат Индия: Повечето историци предполагат, че това става 

през V-VІ в. от н.е. и е свързано с падането на Гуптската династия и сътресенията в индийското 

общество 

Първите сравнително сигурни данни за цигански разселвания са персийски и се отнасят към 

времето на 5-6 в.: шах Бахрам Гур, „зоти”, „лури”. 

Приема се, че при достигането на източните граници на Византийската империя, циганските 

групи се разделят на три потока и поемат съответно на север, към Задкавказието (днешна 

Грузия и Армения), на юг, към Сирия, Палестина и Северна Африка, и третият поток - към 

Мала Азия, Балканите и Европа. Те биват наречени съответно лом, дом и ром. 

В Мала Азия, Кипър, Египет и Палестина и до днес живеят т.нар. „домари”. 

 

3.3 ЗАСЕЛВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ 

Поради различните наименования, които 

са давани на ромите (от византийски и 

други историци) не е ясно от кое време 

датират първите сведения за пристигане 

на роми на Балканите; Роми (под 

наименованието "атцингани") със 

сигурност са описани в “Житие на Свети Георги от Атон” (ХІ в); Същото наименование – 

“атцингани” се среща и в по-ранни извори – напр. Хронографията на Теофан Изповедник от 

началота на ІХ в., но не е ясно дали споменатите в нея атцингани са роми. 

Ромите остават на Балканите няколко века преди да тръгнат към Западна Европа: донасят 

търсени занаяти, работят за манастирите, намират добро препитание, занимават се също така с 

гадателство и врачуване. Наречени са „атцигани” – „недокосваеми” поради практикуването на 

врачуване, което не е прието от църквата. 

3.4 РОМИТЕ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА 

ИМПЕРИЯ 

Ромите остават на Балканите няколко века 

преди да тръгнат на големи групи към 

Западна Европа. Поради тази причина 

мнозина изследователи наричат Балканите 

"втората родина на циганите", а езика 

От страниците на историята: Един циганин 

мюсюлманин не бива да живее сред цигани 

неверници. Той трябва да бъде с мюсюлмани. 

Ако обаче той продължава да живее сред 

неверници, тогава трябва от него да се вземе 

харач в същия размер, както от неверниците. 

Корпус от закони на Мехмед II Фатих за 

населението във вилаета Румели (1475 г.) 
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романес - "балканизиран индийски език". Постепенно те преминават от чергарски към уседнал 

начин на живот (към това ги подтиква и политиката на османска власт). С помощта на данъчни 

облекчения, османската власт успява да накара и голяма част от ромите да приемат исляма и да 

станат мюсюлмани. Така например ромите мюсюлмани плащат данъка харач в много по-малък 

размер от ромите християни. 

По правило ромите се препитават с дейности, обслужващи останалите групи население - 

ковачество, производство на кошници, сечива и т.н. и респективно получават съответните 

имена - кошничари, бургуджии, дръндари и т.н. 

Вековете съжителство с останалите балкански народи, безболезненото преминаване от 

християнство към ислям и обратно, както и необходимите контакти с другите групи население 

(поради посочения по-горе начин на препитание) оказват голямо влияние върху ромския 

фолклор. В него се вплитат българско-славянски и турско-арабски елементи, които заедно с 

"изконно-ромските" образуват една колоритна и неповторима цялост. 

Трябва да отбележим, че тази първа вълна на цигански заселвания не е еднократен акт. 

Както посочихме, първите ромски групи идват по българските земи още по времето на Второто 

българско царство. Нови групи роми се заселват с идването на турците и през следващите 

векове. През XVII и XVIII в. към тях се присъединяват и роми, бягащи от Влашко и Молдова, 

където по това време имат статут на "вещи", а не на "лица", т.е. където са роби. Това 

постепенно променя източника на ромските миграции по българските земи - не от Мала Азия, а 

от териториите на днешна Румъния. 

Посоченият процес придобива особен размах през втората половина на 19 в. Тогава в 

Румъния бива отменено робството и големи групи роми се заселват първоначално в 

Трансилвания, а след това - в цяла Европа и на Балканите. Това е т.нар. "голяма келдерарска 

инвазия". Неин резултат е втората вълна от ромски миграции по българските земи - втората 

половина на 19 и началото на 20 в. 

Ромите, които се заселват в България през този период се различават по доста неща от 

живеещите вече векове по българските земи роми. Те говорят по-различен диалект на език 

романес (т.нар. "влашки" диалекти), а част от тях говорят старинен вариант на румънски език и 

не се самоназовават "роми". Религията им е източно-православно християнство, като тя играе 

съществена роля в живота им. Сред някои от тях са запазени старинни потестарни форми. 

По обясними причини във фолклора на тези роми турско-арабските и ислямски елементи са 

минимални. В тяхната календарно-празнична система се отбелязват само християнските 

празници, с акцент на Гергьовден и Великден, за разлика от календарно-празничната система 

на повечето "заварени" роми-мюсюлмани, които празнуват както християнските, така и 

ислямските празници с акцент на Васильовден (Василица) и Гергьовден (Ерделез). 
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3.5 ПРЕСЛЕДВАНИЯ НА РОМИТЕ В ЕВРОПА 

Преследванията на ромите в Европа започват още в началото на XVI в., но те достигат връхната 

си точка по време на Втората световна война (1939 - 1945) при управлението на Адолф Хитлер. 

Историята започва много по-рано и водеща роля в 

нея има идеята за чистата арийска раса.  

Постепенно се развива цяла идеология за 

защитата на германската раса от смесване с 

останалите нечисти народи. Германското 

правителство предприема първите стъпки за това 

през 1933 г. През 1936 - 1937 г. е създаден е и специален Изследователски институт за расова 

хигиена. Неговият директор Робърт Ритер обявява ромите за "примитивни същества" без 

индивидуалност, история и култура. Това, което той препоръчва е да им бъде забранено (чрез 

различни методи, включително и хирургически) да създават потомство, и по този начин 

"чистата нация" да бъде постепенно изчистена от тях. Освен това смесените бракове са 

забранени. 

Не трябва да се заблуждаваме обаче, че преследването на ромите е заемало основното място в 

политиката на Хитлер. Въпреки огромните мащаби, които предприема, то е само част от 

политиката за "чиста нация", в която водеща роля играе преследването на еврейския народ. 

Като начало са обособени три групи роми. 

Първата е на "етнически чистите скитащи 

цигани". Отношението към тях е по-особено и 

им се позволява известна свобода. Членовете на 

Института все пак приемат историческия факт, 

че ромите идват от Индия и следователно могат 

да бъдат смятани за арийци, но твърдят, че по 

пътя от Индия през Европа те са встъпвали в 

брак с представители на други раси и 

следователно са "омърсена, смесена раса". 

Втората група са ромите със смесен произход. 

Мерките срещу тях са особено жестоки. По 

никакъв начин не им е позволено да имат деца, 

за да не продължат "замърсяването" на 

германската нация. Третата група е от хора от 

не-цигански произход, които обаче водят скитащ 

живот като ромите. Тези хора са обявени за "анти-социални" (които не могат да живеят 

нормално в обществото като останалите хора). Такива са и всички, които нямат постоянна 

Парадоксален е фактът, че думата 

“ариец” произлиза от санскрит и 

означава "благороден", а арийците са 

племе от индоевропейски произход, 

водещо своето начало от Индуската 

цивилизация, също както и ромите. 
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работа или сами са си работодатели. Така са застрашени дори художниците и музикантите, 

които си изкарват прехраната като се придвижват от едно място на друго.  

 

"Лагерите на смъртта" 

Всички, които попадат в тези категории, заедно с евреите, са изолирани и изпращани в 

специално създадени концентрационни лагери. През 1942 г. в лагера Аушвиц-Биркенау са 

транспортирани над 10 000 роми. Ромите от окупираните от Германия територии също са 

изпратени в концентрационните лагери, обвинени, че са шпиони на съответните държави. В 

периода февруари 1943 - лятото на 1944 в лагера Аушвиц-Биркенау са депортирани ромите от 

Германия, Австрия, Бохемия и Моравия, Холандия, Белгия, северна Франция, Полша, 

Съветския съюз и др.  

Условията в лагерите били нечовешки. Затворените там приличали повече на умрели, 

отколкото на живи. Те били подложени на глад, епидемия и болести. По-лошо от това били 

единствено газовите камери, където затворените евреи, роми и военнопленници били 

умъртвявани. Близо 19 300 роми са убити в лагера Аушвиц-Биркенау, като само на 2 срещу 3 

август 1944 г. при заплахата от приближаването на съветските войски, германците убиват в 

газовите камери 2900 роми. 

Според данните на различните изследвания жертви на нацисткия геноцид стават между 250 000 

и 500 000 роми. Този геноцид се нарича Холокост (на ромски - Пораймос) и паметта на 

жертвите се почита на Международния ден на ромите 8 април.  

 

3.6 БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

По време на Втората световна война България е единствената европейска страна, в която 

ромите не споделят жестоката съдба на своите събратя. След активизирането на политиката си 

срещу ромите германското 

нацистко правителство изисква 

и от България да предаде 

своите евреи и роми и да ги 

депортира в "лагерите на 

смъртта". Въпреки опасността 

страната да бъде окупирана от нацистка Германия, цар Борис III отказва, с което спасява 

живота на около 300 000 роми и 50 000 евреи.  

 

 

От страниците на историята: "българите доста дълго 

са живели с хора като арменци, гърци и цигани, за да 

разберат еврейския проблем".  

Адолф Бекерли, германският посланик в София 
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Разпространение на ромите в Европа 
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4 ПРИЧИНИ ЗА НЕПРИЕМАНЕТО НА РОМИТЕ  

В политическия жаргон на България често пъти с гордост се използва понятието български 

етнически модел като синоним на толерантност към етническите малцинства в страната. 

Собствената ни представа, че сме толерантни се формира още от училищната скамейка. На 

фона на острите етнически конфликти в Западните Балкани България основателно бива 

мислена като „остров на стабилността”, а спомените за т.нар. възродителен процес биват 

изтласквани и постепенно избледняват. 

Бихме искали да тестваме хипотезата за българската толерантност като измерим, 

съпоставим и обясним социалните дистанции към някои от етническите групи и 

национални малцинства, живеещи  в страната. Идеята е да се провери доколко 

толерантността е присъща черта на българина и доколко - мит. Двата основни въпроса са: 

Съществуват ли расови и етнически предразсъдъци, скрити зад маската на толерантността? 

И ако българите са толерантни към  т.нар. традиционни малцинства -турците, ромите, 

арменците, евреите - доколко са толерантни към новите имигрантски общности, появили се 

през последните години? 

4.1 НЯКОЛКО ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ: 

Стереотип: понятието е въведено през 1922 година от американския журналист и 

социолог Уолтър Липман. В книгата си „Общественото мнение” той определя стереотипа 

като опростена, предварително възприета представа, непроизтичаща от личния опит на 

човека. Липман разграничава четири аспектана стереотипа:  

1. стереотипът винаги е опростена представа за реалността;  

2. хората "получават" стереотипите от други хора, от средствата за масова 

информация и т.н., а не ги формулират въз основа на личния си опит;  

3. всички стереотипи са лъжливи в една или друга степен. Това произтича от факта, че 

стереотипът приписва на човека едни или други черти само на основата на 

принадлежността му към определена група;  

4. стереотипите са много устойчиви. Дори когато хората сами се убеждават, че 

стереотипът не съответства на действителността, те не са готови да се откажат от 

него, а предпочитат да твърдят, че изключенията потвърждават правилото. 

Следователно стереотипът е едностранчиво / преднамерено / необективно описание на 

определена група, на която се приписват дадени генерализирани черти и подобно на 

предубеждението, може да стане основание за различно третиране или дискриминация. 

Стереотипите могат да бъдат позитивни и негативни; но неизменно въздействат на нашите 

представи и очаквания от другите хора, което в крайна сметка се отразява на нашите 

действия и на начина, по който възприемаме действията на другите. Но дори когато 

изразяват по-благоприятна оценка, както например разпространеното виждане, че всички 
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роми са добри танцьори, те почиват на стереотипна категоризация на определена група 

хора.  

 

Социалните стереотипи от своя страна представляват обобщени представи на дадена 

социална  група по отношение на друга социална група, които може да имат както 

позитивен, така и негативен аспект. Те се основават на презумпцията, че съществуват общи 

характеристики, които всички членове на дадена социална група притежават. Обикновено 

индивидите заимстват социалните стереотипи „наготово” в хода на своята социализация в 

дадена общност. Всъщност една от основните причини за възникването и съществуването 

на стереотипите е липсата на преки отношения и лична осведоменост, която 

представителите на една социална група имат по отношение на друга. В социалните науки 

често се говори за погрешност на стереотипите. Причината за това е, че те могат да станат 

причина за дискриминационно отношение или да бъдат използвани като основание за 

дискриминационно поведение. 

 

Предразсъдъците представляват най-често антипатия, основана на погрешна, но 

устойчива обобщена представа за дадена група, на която са приписвани нежелани качества. 

В общия случай се явява дадена негативна нагласа към отделен индивид или група от хора 

просто защото принадлежат към тази група. Предразсъдъкът е прибързано създадено и 

често неаргументирано мнение. Предразсъдъците могат да се дължат на  различни 

биологични или кулурни характеристики: пол, раса, език, религия, сексуална ориентация и 

т.н. Те са пряко свързани със съществуващите социални стереотипи за тези групи.  

 

Понятието социална дистанция е въведено в социологията с цел да се намери термин, 

който най-добре описва и съпоставя расовите стереотипи и предразсъдъци. То касае 

степените на разбиране и близост както между отделни индивиди,така и между дадени 

социални групи. Самото понятие „социална дистанция” се оказва изключително 

ползотворно в сферата на социалните науки, широко използвано в изследванията на пола, 

на етническата, религиозната и сексуалната принадлежност, както и на класата и социалния 

статус.  

 

Интеграция и асимилация 

Асимила́ция е процес на претопяване на един етнос (в повечето случаи по-малък и по-

слаб) от друг — по-голям и по-силен етнос. Това може да се прояви в езика, религията или 

културата. Асимилацията може да има както доброволен характер, така може да има и 
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принудителен (насилствен) характер – в следствие на завоевание, изтребление, външно 
преселение, законодателна деятелност и политика и др. (http://bg.wikipedia.org) 

Пример за асимилационни нагласи е изявлението на германския канцлер Ангела Меркел 

(Изявление на Ангела Меркел на събрание на младежи от ХДС на 16 октомври 2010 г.) В 

изявлението си германският канцлер заявява, че „те” [имигрантите/ малцинствата] трябва 

не просто да спазват правилата на „нашето” общество, не просто да говорят „нашия” език, 

но и да приемат „нашия” начин на живот. Несъмнено научаването на официалния език на 

съответната държава е задължителна предпоставка за успешната интеграция, както е 

задължително и спазването на правилата на съответното общество, доколкото това 

кореспондира с безусловния принцип – върховенството на закона, но възприемането на 

„нашия” начин на живот предполага отказа от „техния” начин на живот, което вече е 

пример за асимилация и акултурация, т.е. загуба на културната специфика (приемане на 

културата и ценностите на приемното общество). 

В началото на ХХ век и дълги десетилетия след това асимилацията се приема напълно 

позитивно, като пълно включване, сливане на имигрантите с приемното общество, което те 

са избрали и пожелали. Най-емблематичният и оптимистичен израз на тази концепция е 

melting pot – гърнето, в което се смесват раси, езици, религии, култури, традиции, за да се 

изкове американската идентичност. 1968 година със социалните движения в САШ, 

Франция, Италия и други европейски страни, с исканията за признаване на всички различия 

– сексуални, джендър, етнически – ярко бележи навлизането в друг период. Негова 

парадигма става мултикултурализмът – разцвета на различията. Асимилацията бива 

отхвърлена като модел. Мултикултуралистките политики са свързани със стимулиране 

развитието на общностите, включително чрез държавни средства за образование на 

малцинствени езици, издаване на вестници и други медии на имигрантските групи, 

 създаване на театри и други културни институции на етническите общности, въвеждането 
на квотно представителство на малцинствата. 

Последното десетилетие очертава нова рязка промяна на политиката. Най-характерен 

пример е Холандия. Ако десетилетия тя беше сочена за успешен модел на 

мултикултуралистка интеграция на имигрантите, в средата на 90-те години тя започва да 

прилага една от най-стриктните политики на акултурация, като въвежда гражданските 

траектории (citizenship trajectories) -  високи изисквания за владеене холандски език, за 

познаване на основните черти на местното общество и култура и за признаване неговите 

ценности. Интеграцията започва вече да се разглежда не толкова като резултат от 
усядането на имигрантите в приемното общесто.  

Форми на интеграция 

Най-цитирана в литературата е типологията на H. Entzingen и R. Biezeveld (2003), които 
разглеждат четири вида или измерения на интеграцията:  

o социално-икономическа (свързана с достъпа до пазара на труда). Два подхода се 

конкурират по отношение политиките на стимулиране на социално-икономическата 

интеграция. Позитивната дискриминация са правителствени мерки, които да 

http://bg.wikipedia.org/
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облегчат и стимулират наемането на имигранти и представители на други 

непривилегировани малцинства. В някои страни те са толкова развити, че възникват 

анекдоти, че най-трудно е да си намериш работа, ако си мъж, бял, образован и 

хетеросексуален. Те изразяват фрустрациите на „класическото мнозинство.” 

Другият подход е  включване в “общия дневен ред” (mainstreaming). Той е насочен 

към включване на специфичните проблеми на малцинствата в общата 

политика/политики. 

o Културна. Тя е относително лесна за дефиниране и трудна за реализиране. 

o правно-политическа:  правото да избираш и да бъдеш избиран 

o приемане от обществото: интеграцията се разглежда най-вече в термините на 

дискриманацията и расизма и политиките за тяхното минимизиране. Милтън 

Гордън разграничава три етапа  на нарастваща интеграция : първият е на равнището 

на нагласите и се изразява в отношението на приемане  и липса на предразсъдък; 

вторият е на равнището на индивидуалното общуване с малцинства, имигрантите и 

т.н. и се изразява в поведение на приемане  и липса на дискриминация; третата, най-
разгърната форма е взаимодействието между мнозинство и малцинствата. 
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5 ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА 

СРЕДА 

Работата на държавните служители в описаните общности, отличаващи се от 

преобладаващата част на населението по етническа принадлежност, култура, религия, 

ценности и други, е много сложна и чувствителна. Формите на работа и дейността на 

полицията, например, в регламентираните подходи по отношение на същите или при 

подобни нарушения извън описаните области, обикновено се извършват почти рутинно 

и особено успешно, но в "затворени и различни" области ситуацията може да бъде 

напълно различна при изпълнението на полицейските процедури. 

Въпреки професионализма на служителите, ефективността на работата им е 

допълнително възпрепятствана от силното присъствие на негативни предразсъдъци и 

стереотипи в резултат на ценностите на една по-широка среда, както и на елементите 

на субкултурата на отделни професии. Ако това бива придружено и от (обикновено) 

силния фактор липса на знания и неприемане на специфична "различна" култура, 

етническа общност, и т.н., картината на успеха и ефективността на служителите може 

да бъде и е много лоша. 

Огледален образ се получава в определена "различна" общност. Някои общности, в 

миналото често преследвани особено от полицията, милицията, жандармерията, съда и 

войниците, или накратко - от правителството, са развили много силни защитни 

механизми по отношение на собствената си култура и ценности. 

Следователно, можем да обобщим по-горе дадените факти в следното съдържание на 

работата на професионалния персонал в райони с обособена мултиетническа или 

мултикултурна общност: 

 Опасна ситуация може да възникне в области, населени само с една преобладаваща 

(не автохтонна) общност, която едновременно с това живее в обострени социални 

условия (например, работата на полицаи); 

 Грешки в комуникацията могат да се появят още в началото на процедурите, 

изпълнявани от полицейски служители или социални работници, тъй като те не 

знаят езика (въпреки че и полицаят, и съответното лице говорят словенски, 

например), както и като израз на отрицателните предразсъдъци чрез невербалната 

комуникация на всички участващи; 

 Индивидът, както и по-широката общественост, живеят в съответствие с техните 

собствени обичаи и ценности (общ закон) и не приемат всички ценности на 

преобладаващото население; 
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 Поради липсата на знания и неосъзнаването на собствените негативни стереотипи и 

предразсъдъци, държавните служители могат да направят грешка в самия подход 

към "различното" лице, при което тази грешка може значително да влоши 

изпълнението на процедурата или дори да я възпрепятства. 

Подходи при разрешаване на конфликти - случай: полицията на Словения 

Полицията на Словения се сблъсква "официално" с проблема през 2003 г. поради 

масово нарушаване на обществения ред и спокойствие в Pušča близо до Мурска Собота, 

а през 2004 г. - поради утежнени условия за сигурността в области, намиращи се в 

непосредствена близост до преобладаващата част от населението, също обитавани от 

така наречените Dolenjska роми. Отговорът на възникналите обстоятелства и влошената 

ситуация е двоен, както следва: 

 Временно увеличаване на броя на полицейските служители в районните полицейски 

управления при дирекциите на полицията в Ново Место, Любляна и Кръшко; 

 Обучение на полицаи за работа в мултиетническа общност; в обучението взеха 

участие и представители на ромската общност, живеещи в съответната среда. Освен 

с подобряване уменията на полицаите обучението завърши и с установяването на 

диалог с представители на ромската общност и модернизирането на някои мерки за 

превенция. Следните дейности бяха първоначално установени в района на дирекция 

на полицията в Мурска Собота. 

Увеличен брой полицаи, последващо намаляване на патрулираните райони и постоянно 

присъствие на полицаи в областта бяха мерките, които временно подобриха 

сигурността във всички сегменти на полицейската работа. Анализът показа, че 

полицаите, които бяха наясно с проблемите, които познаваха хората и най-вече 

подходящите методи за решаване на проблемите със сигурността, се оказаха особено 

ефективни в своята работа. 

Проектът Полицейска академия, който беше разработен по инициатива на Дирекция на 

полицията в Мурска Собота и по-късно беше доразвит в други дирекции, особено тези 

с ромско население, продължи и след 2003 г. и се реализира и днес в адаптиран вид. По 

същество, той включва следните дейности 

 Обучение на полицаи за работа в мултиетническо общество; 

 Усвояване основите на ромския език; 

 Запознаване членовете на конкретна общност (ромското население в частност) с 

конкретното законодателство, както и с пълномощията и компетенциите на 

полицаите; 

 Друга превантивна дейност. 
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Чрез прилагането на иновативен подход (в последната част от обучението винаги 

присъстваха представители на ромите) беше създаден диалог. По-доброто познаване на 

подходящите и ефективни подходи и изучаването на основите на ромския език доведе 

до по-малко процедури, свързани с възпрепятстване на правосъдието. След известно 

време имаше намаление в процента нарушения в определени области, "прословути" с 

броя нарушения, като например запалване на открит огън на закрито, управление на 

нерегистрирани пътни превозни средства, шофиране без свидетелство за управление, и 

т.н. 

Мерките бяха адаптирани към територията на Словения, конкретно към отделните 

региони, правейки ги отговорност на региона на конкретната дирекция на полицията. 

5.1 ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗМОЖНА НЕЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И НА 

ДРУГИТЕ РАБОТНИЦИ В ПРОЦЕДУРИ С "РАЗЛИЧНИТЕ" 

5.1.1 Стереотипи и стереотипизиране 

Стереотипите играят решаваща роля във всекидневното адаптиране към социалната 

среда, като в същото време те изкривяват действителността, особено представата на 

хората за това какво представляват в действителност. 

Стереотипите са един вид предшественик на предразсъдъците. 

Стереотипите се посочват като процес на приписване на характеристики на лицата въз 

основа на тяхната групова принадлежност, а НЕ въз онова на отделните черти и 

характеристики, което води до типични и фатални грешки при приписване на някои 

негативи на отделни лица или групи. 

5.1.2 Предразсъдъци 

Предразсъдъците не се основават на обективна оценка на другите и като възгледи са 

съставени от три компонента: познавателен, емоционален и контекстуален. 

Емоционалният компонент дава тон на предразсъдъците и служи на лица и групи като 

проекция и осмисляне на собствените обиди, страхове и неуспехи. 

Предразсъдъците са смесица от гледни точки или вярвания за членове на група, 

изразяване на емоции и методи на поведение по отношение на членовете на тази група, 

които възникват само поради принадлежността на тези членове към определената група 

(предварителна представа). 

Много предразсъдъци произхождат от ранна детска възраст, когато под влияние на 

родителите и други органи ние възприемаме първите си силни обобщени представи за 

социалния свят около нас. Както е видно от изследванията за категоризация, веднъж 
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възприети, схемите за класификация не се сменят лесно под влияние на опит и факти. 

Един човек е готов да възприеме нова информация, само когато очевидно повече не 

може да използва старите категоризации, които го възпрепятстват в социалната дейност 

(Tajfel, както се посочва в Ule 2004: 175). 

Allport (както се посочва в Ule 2004: 181) определя пет нива на изразяване на 

предразсъдъци в поведението на един човек и групите. Тези нива представляват 

йерархически класифицирани категории на поведение на базата на предразсъдъци: 

 Антилокуцията е израз на определена антипатия по отношение на други групи. 

Вицовете са такава форма на изразяване на предразсъдъци по привидно социално 

неприемлив начин; 

 Избягването се изразява в създаване на социална дистанция спрямо членовете на 

други групи, към които имаме предразсъдъци. Социалната дистанця е израз на 

необходимостта от избягване на взаимни отношения или по-близък контакт с други 

хора. То може да бъде изразено като индивидуално избягване на контакти, или, на 

социално ниво, като създаване на (правни) норми или пречки за осъществяване на 

контакт. 

 Дискриминацията е вече директно насочена към членовете на други групи. Тя се 

изразява в предотвратяване на достъпа на застрашените групи до някои общи блага, 

като например, неравностойни образование, трудова заетост, жилищни 

възможности или в посегателство върху техните основни свободи и граждански 

права, които са на разположение на доминиращата група; 

 Физическата атака представлява това ниво на изразяване на предразсъдъци, при 

което е застрашена физическата неприкосновеност на хората или е възпрепятстван 

нормалният живот на застрашените малцинствени групи; 

 Унищожаването се изразява във физическото преследване, изкореняване на групи, 

малцинства, нации. 

5.1.3 Вербална комуникация  

Непонятната комуникация е причина за неефективна комуникация.  

Теоретичното владеене на словенски език от автохтонни общности, както и от 

общностите, които са се заселили в Словения след Втората световна война, е 

несъмнено. 

Но на практика, в затворени населени райони, където в повечето случаи преобладава 

само едно националност и където в ежедневната практика се използва език, различен от 

словенския и където, следователно, образователната структура на възрастните е много 
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ниска и общественият имидж е много лош, разбирането на словенския език не е вече 

съвършено.  

Това е допълнително придружено от стрес или най-малкото безпокойство, защото 

процедурите с национални или общински служители (обществото) не са характерни за 

ежедневието. Като се има предвид историческият (в миналото) опит на членовете на 

определена общност с някои длъжностни лица, като например полиция, който не 

винаги е бил в рамките на днешните норми по отношение на основните човешки права 

и свободи, стресът и грешната реакция на даден индивид или група по отношение на 

полицаите са, в основата си, правило.  

5.1.4 Невербална комуникация 

Комуникацията обикновено може да се определи като предаване на приети символи 

между хората. Когато общуваме, ние разменяме съобщения с помощта на различни 

символи като думи, жестове, език на тялото, светлинни и звукови сигнали и т.н.  

Когато говорим за дефиниции на комуникацията, съществуват 95 такива референции 

или дефиниции. 

За комуникация или по-точно дефиниция на определени знаци в общуването се говори 

още преди 5000 години (Месопотамия, Шукадева Госвами). 

Като цяло, се прилагат следните данни за обхвата и вида на комуникацията: 

 93% от комуникацията е невербална комуникация 

 7% от комуникацията е вербална комуникация 

 55% от комуникацията се основава на визуални възприятия 

 38% от комуникацията се основава на звукови възприятия 

 65% от комуникацията е директна комуникация очи в очи, 35% от която е вербална 

комуникация. 

Факт, обаче, е следното: това, което казваме, е важно, но още по-важно е как го 

казваме.. 

За да прочетете езика на тялото, е важно да разбирате емоционалното състояние на 

другия човек: 

 Какво казва 

 Обстоятелства на комуникацията 
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Няколко основни положения: 

 Поглед / очи: 

 Насочен(и) към събеседника или, по-конкретно, към очите му (но не 

прекалено дълго).  

Важно: активност на зеницата, трепкане на клепача, гледане в различни 

посоки и др. 

 Уста:  

 Не може да скрие нашите възгледи и мислене; с времето устата придобива 

нашите личностни черти.  

Важно: отворена – затворена уста, фалшива усмивка, стисната уста ….  В 

комбинация с ръцете може да разкрие лъжа или несигурност; 

 Лицеви мускули: 

 Важно: Част от мускулите, особено тези около очите и устата, не могат да 

бъдат контролирани или се контролират трудно, когато сме под стрес или в 

предизвикателна комуникация; 

 Поза на тялото: 

 По принцип, тя показва с кого комуникираме; 

 Положение на главата:  

 Изправено, спокойно, в неатакуваща позиция (главата е изнесена леко 

напред); 

 Ръце:  

 Показват повече, отколкото желаем да знаем или предполагаме.  

Важно: положение на дланите, стискане на дланите, положение на ръцете, 

положение на пръстите; 

 Положение на краката:  

 Отпускане върху единия крак, събрани крака (несигурност, подчинено 

положение), разтворени крака (сигурност, сила), кръстосани крака 

(арогантност, отказ); 

 Дейност на тялото по време на комуникацията:  

 Важно:  
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  Почесване по врата = възможна лъжа, съмнение, несигурност, 

  Почесване на носа или ухото = не съм заинтересован, да сложим 

край на комуникацията; 

 Облекло:  

 Важно: подходящо за класата и положението, без отклонения от 

мнозинството; индивидуалността се изразява дискретно, цветовете 

(преобладаващите) в случай на избор показват личността на индивида 

(тъмносиньото има положителен ефект, кафявите нюанси - точно обратния); 

като цяло, няма големи ограничения за жените, що се касае за стил и 

цвят; по-строги са правилата за мъжете. 

 Дистанция при комуникация: 

 Важно: не прекалено близо (навлизане в личното пространство), не 

прекалено далече (подчиненост…), на една и съща височина (седнали, 

прави).  

Важно: повечето комуникационни проблеми и безизходни положения биват 

елиминирани, ако знаем обстоятелствата на всички в процеса, ако сме добре 

подготвени за интервю, ако знаем как да слушаме събеседника, но преди всичко, ако 

вярваме в това, което правим.  

5.1.5 Лично отношение 

Как възприемаме и ценим себе си, другите и света около нас, независимо дали в личния 

или обществения живот. Положителната нагласа на индивида е много важна, тъй като е 

много трудно да се промени вече оформената референтна рамка. Само когато усещаме 

това, което ни пречи в ежедневието, сме готови да го променим (вижте главата за 

предразсъдъците). 

В Словения са проведени няколко проучвания под общия знаменател 

"Безпристрастност на полицията". 

Изследвания върху предразсъдъците от 1993 г. (Pagon, както се посочва в Umek et al, 

2003: 163) са показали, че полицаите имат предразсъдъци, но те не са по-малки или по-

големи от тези на хората в районите, в които живеят и работят. Едно проучване от 2000 

г. (Pagon и Lobnikar, както се посочва в Umek et al, 2003: 163) разкрива, че полицаите 

изразяват по-негативни нагласи и враждебност към бежанци, отколкото към други 

сравнявани групи. Проучването показва, че расизмът, враждебността и 
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предразсъдъците от всякакъв вид са типични за проучената извадка от словенски 

полицаи. 

Разгледаните полицаи открито признават, че имат негативни нагласи и предразсъдъци 

спрямо изследваните маргинални социални групи. Това може да показва латентна 

склонност към дискриминационна практика. Такива становища са голям проблем, 

особено ако се развият в дискриминационна практика в ежедневното изпълнение на 

полицейската работа (Umek et al: 163-173). 

Изследвания при други професии, свързани с културното и етническо многообразие по 

един или друг начин, вероятно ще доведат до подобни резултати. Това е тясно свързано 

с регионалната специфика и характеристика, както и с образователната структура на 

определена професия. 
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6 РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНОСТИТЕ И 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 

По-долу посочените основни понятия представят някои изрази - деноминации, които 

срещаме в днешно време по отношение на споменатата тема.  

6.1 МУЛТИКУЛТУРНО ОБЩЕСТВО 

Различни културни, граждански, етнически и религиозни групи живеят на една и съща 

територия, но не са непременно в контакт една с друга. В градските центрове възникват 

определени зони, в които напълно преобладава специфична култура, етнос... С течение 

на времето се създава нова ценностна система, която не е задължително съвместима с 

ценностната система и стойностите на общата среда. Системата на гетовизация (гето) е 

неинтеграционен фактор и може, с течение на времето, в комбинация със 

съпътстващите социални разлики в дадено общество, да доведе до така наречената 

"социална бомба”. 

6.2 ИНТЕРКУЛТУРНО ОБЩЕСТВО 

На една територия живеят заедно различни културни и етнически групи и установяват 

открити отношения на взаимодействие, обмен и всестранно признание и уважение на 

ценностите и начина си на живот. 

6.3 СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ (ВОДЕЩИ ДО СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО) 

са такива различия между групи или категории лица, които са социално значими. 

Такива различия са се появили напълно независимо от природата и нямат нищо общо с 

нея, а някои различия са естествени различия, определяни от ценностите.  

Най-често срещаните социални различия са: междуполовите, възрастовите (способност 

за работа - пазар на работната сила), езиковите, етническите, професионалните, 

регионалните, семейство и социален произход, религия, начин на живот и т.н. 

Някои различия биват насърчавани от социалната среда чрез възнаграждения и 

неравномерно разпределение на най-важните и ограничени социални блага като 

богатство, власт и репутация до такава степен, че някои групи се издигат над другите за 

определен период от време. 
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6.4 ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ  

Преценките, оценяването и самореабилитирането са под силното влияние на 

етноцентризма. Това означава, че ние вярваме, че само ние (нашата култура) правилно 

реагираме на света, докато другите (другите култури) са някак си ненормални. Убедени 

сме, че нашите ценности и начин на живот са универсални.  

6.5 КСЕНОФОБИЯ 

Изразът идва от гръцката дума за "страх от непознати". Това е ясен случай на 

омагьосан кръг. Страхувам се от тези, които са различни, защото не ги познавам, а не 

ги познавам, защото ме е страх от тях. 

Подобно на дискриминацията и расизма, ксенофобията също се подхранва от 

стереотипи и предразсъдъци, само че намира своите корени в несигурността и страха, 

които проектираме към "другите". Страхът от другия често се изразява в отхвърляне, 

враждебност или насилие над хора от други държави или малцинства (признати или 

не). 

6.6 НЕТЪРПИМОСТТА 

е липса на уважение към стилове или вярвания, различни от нашите. Изразяваме я, 

когато не позволяваме на други хора да се държат различно или да имат убеждения, 

различни от нашите. Нетолерантни сме, например, когато изключваме някого или го 

отхвърляме поради религия, сексуална ориентация или дори стил на обличане или 

личен имидж. 

6.7 РАСИЗМЪТ 

се основава на убеждението, че расата определя личния характер, способности и т.н., че 

има висши и нисши раси. Този довод имаше опустошителни последици в историята. 

Расизмът се променя с времето и в пространството. В различни среди той може да се 

проявява под различни имена. Но това, което е наистина опасно, е чувството за 

превъзходство - това е убеждението, че една група е по-ценна от друга. Расизмът е 

чисто идеологически конструкт. Връзките между физическите или културни 

характеристики и фундаментални качества или способности никога не са били 

доказани. 

Расизъм = власт + предразсъдъци 



 

27 

 

6.8 НЕОРАСИЗЪМ 

Той вече не произлиза от физическите черти, а от културните различия. Претенциите за 

превъзходство са забравени, той подчертава, че културата на една нация или нации е 

много важна за нейната или тяхната идентичност. Чрез смесването на култури тази 

идентичност ще бъде застрашена.  

6.9 ШОВИНИЗЪМ 

Шовинизмът е изключително нехуманна и агресивна форма на национализъм. Тя се 

изразява в репресия на малките нации и малцинства, като експлоатация, 

омаловажаване, културна колонизация и т.н. 

6.10 МИГРАЦИИ 

Миграциите се разглеждат като движения на лица или групи в дадена географска 

област, които водят до по-трайна промяна на местоживеенето и социалните отношения. 

Те са разделени на имиграции и емиграции, на вътрешни и външни и според своята 

причина.  

6.11 АСИМИЛАЦИЯ 

Асимилацията на населението е крайната фаза на нагаждане на дадена социална група 

към друга социална група, в нашия случай национална, религиозна, културна и езикова 

асимилация (Stergar, 1982). Много фактори могат да повлияят на асимилацията, като 

водещи са социалните условия в средата, периодът на пребиваване в тази среда, и т.н. 

В социологията понятието представлява социален процес, при който етнически и 

социални малцинства възприемат начина на живот и културата на доминиращото, 

привилегировано мнозинство. Приемането на чужда култура води до загуба в 

асимилираната етническа група на собствената култура и етническа идентичност, а 

след по-дълъг период от време – до приемане културата на доминиращата група, така 

че вече да не може да бъде идентифицирана като отделна етническа група (Klinar, 

Nečak, 1987). 

6.12 СЕГРЕГАЦИЯТА 

е специална форма на дискриминация и също може да бъде следствие от 

дискриминация. Сегрегацията означава, че уязвима група от хора, свързани с 

определени специални обстоятелства, се отделя от доминиращата социална група в 
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определена област на обществения живот. За такава група хора сегрегацията води до 

среда, отделна от средата на останалите хора, в която те имат достъп само до 

собствения си начин на живот и език, а често и само до стоки и услуги, които са 

достъпни само за тяхната група. По този начин те често нямат никакъв достъп до езика, 

културата и начина на живот, които са на разположение на социалната група (Kogovšek 

и Petkovič, 2007: 12). 

6.13 МУЛТИКУЛТУРНО ОБЩЕСТВО  

То е съставено от етнически, религиозни и езикови общности, които се различават една 

от друга по език, религия и култура (нагласа, навици, исторически обстоятелства). В 

рамките на едно мултикултурно общество всяка културна общност е частично 

изключена, затова тя създава свои собствени интереси (Ladinik, 2005). Правилните 

мултикултурни общества се обогатяват взаимно с разнообразието и, следователно, с 

опознаването на други култури. 

6.14 МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ 

Последното често се обсъжда като проблем, който трябва да бъде регулиран в 

национален мащаб, но почти винаги е свързан с междуетнически отношения. Различни 

дисциплини първоначално разглеждат мултикултурализма от идеологическа гледна 

точка като бунт срещу асимилацията и като желание за запазване на определени групи. 

От гледна точка на това понятие, адвокатите се позовават на правата на човека, особено 

културните права и правата на лицата, които трябва да бъдат формулирани и прилагани 

в определена рамка (Novak-Lukanović, 2003). С появата на масови миграции през 

последните десетилетия, тази концепция става все по-приложима към настоящата 

ситуация. 
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7 ДИСКРИМИНАЦИЯ (В РЕЗУЛТАТ НА НЕГАТИВНИ СТЕРЕОТИПИ И 

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ) 

Няма общо определение на понятието дискриминация във Всеобщата декларация за 

правата на човека или друг международен документ, въпреки че думата често се 

споменава. Международните и регионални инструменти за правата на човека, които се 

занимават с тази тема, съдържат различни определения на термина според формите на 

дискриминация, към които се отнасят. 

Определението в рамките на Декларацията на ООН за премахване на всички форми на 

расова дискриминация гласи: "... всяко различие, изключване, ограничение или 

предпочитание на основата на раса, цвят на кожата, произход, национална или 

етническа принадлежност, което има за цел или резултат да унищожи или наруши 

признаването, осъществяването или упражняването на равна нога на правата на човека 

и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, културната или 

всяка друга област на обществения живот. " 

7.1 ПРЯКАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

се описва като намерение за дискриминация на един човек или група. Пряка 

дискриминация се наблюдава, когато едно лице бива третирано по-лошо, отколкото 

друго лице в сходно положение, поради етнически, расови или други произход или 

причина. 

Пример: "Търси се: младо, добре изглеждащо момиче за работа в бар CUFI." 

7.2 НЕПРЯКАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ  

се фокусира върху ефекта на дадена политика или мярка. Възможно е един привидно 

неутрален указ, критерий или практика всъщност да постави лице или лица, 

принадлежащи към определено малцинство, в по-неизгодно положение в сравнение с 

други. Примерите за това могат да бъдат различни, вариращи от решението за критерия 

минимален ръст при пожарникари или полицаи до състоянието на универсален 

магазин, където не наемат продавачи, носещи дълги поли, или правителствен или 

училищен регламент, който забранява на хората с покрити глави да влизат или да 

присъстват в клас. Такива правила, които са привидно етнически или религиозно 

неутрални, всъщност могат да поставят членовете на определена малцинствена или 

религиозна група в необосновано лошо положение. 
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Пример: "... Приоритет ще имат кандидатите на възраст под 35 г. ..." 

7.3 ДИСКРИМИНАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ  ВРЪЗКА 

има, когато едно лице бива третирано по-благоприятно, защото има връзка с друго лице 

с определени персонални обстоятелства. 

Пример: Родители на дете със специални нужди (като например човек с увреждане в 

инвалидна количка), тъй като те също нямат достъп до определени обществени места. 

7.4 МНОГОПЛАСТОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

възниква, когато съвпадат две или повече обстоятелства, които са в основата на 

дискриминацията. 

Пример: жена с ромска националност, която отговаря на всички формални условия, 

кандидатства за възлагане на обществена поръчка. Вместо нея избират мъж, който 

отговаря условно на формалните условия. Това може да бъде случай на дискриминация 

по пол, но и по националност. 

7.5 ВИКТИМИЗАЦИЯ ИЛИ ОТВЕТНИ МЕРКИ  

настъпва, когато определено лице страда от ответни мерки, тъй като уведомява за 

дискриминация (неблагоприятни последствия). 

7.6 ТОРМОЗЪТ 

е форма на дискриминация, произтичаща от персонално обстоятелство и създава 

унизителна, ужасяваща, враждебна и обидна среда и заплашва достойнството на дадено 

лице. Възприемането на такова отношение като нежелано от жертвата е от решаващо 

значение. Тормозът може да се осъществява в различни форми. Той може да варира от 

крайни форми, като например насилие и тероризиране (които винаги са забранени), до 

по-малко очевидни актове като подигравка или игнориране на някого на работното 

място. 

Формите на тормоз могат да бъдат: 

 Телесен контакт; 

 Вербален тормоз с шеги; 

 Заемане на пози; 
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 Изолиране или отказ от сътрудничество на работното място; принуждаване на 

някого към сексуални отношения или към сътрудничество в определени групи или 

дейности; 

 Необоснована или прекомерна критика, постоянна смяна на работните цели или 

поставяне на нереалистични изисквания (обикновено във връзка с работата). 

Тормозът има опустошителен ефект както върху жертвата, така и върху средата, в 

която бива осъществяван. Той може да разруши доверието, да предизвика стрес и 

заболявания като депресия, тревожност, неспособност за концентрация, високо кръвно 

налягане, безсъние или главоболие и значително да намали мотивацията и 

ефективността както на жертвата, така и на извършителя. 

7.7 РЕЧТА НА ОМРАЗА 

също е тормоз, но в случаите, когато е насочена към определен човек или група от 

хора. За реч на омразата става дума, когато се изразяват мнения и идеи, които са по 

своята същност ксенофобски, дискриминационни. С една дума, тя се основава на 

убеждението, че някои хора са с по-малка стойност от другите, както и по-малко 

способни поради своята вяра или произход ... 

Пример за реклама: 

 

7.8 РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ – ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Концепцията за равните възможности е по-сложна от обикновеното равностойно 

третиране (което означава само задължение да се въздържаме от дискриминация). 

Наред с нея, политиката на равните възможности е предназначена активно да: 

 Предотвратява дискриминацията; 

 Осигурява инструменти за уязвими или ощетени групи за преодоляване на тяхното 

неравностойно положение 

Така малцинствата в неравностойно положение могат да бъдат третирани по различен 

начин, с разнообразни инициативи, форми на помощ или специални програми. В краен 

случай, те биват третирани по-благоприятно толкова дълго, колкото е нужно, докато 

статутът на една група в рамките на едно общество всъщност предостави на групата 

равни възможности. Това се нарича позитивна дискриминация. 
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7.9 ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 

Стереотипи и предразсъдъци в по-широкия социален живот водят до явления, като 

например: 

 Ксенофобия 

 Хомофобия 

 Ислямофобия 

 Расизъм 

 Геронтофобия 

 Национализъм 

 Сексизъм 
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8 МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА 

Защитата на членове на малцинствата е включена в обхвата на защитата на правата на 

човека след Втората световна война. Но Всеобщата декларация за правата на човека, 

приета в рамките на Организацията на обединените нации през 1948 г., не съдържа 

специална разпоредба по отношение на малцинствата. 

Независимо от това, смисълът от нея е признат от Организацията на обединените нации 

в специална резолюция относно съдбата на малцинствата, приета веднага след 

приемането на Всеобщата декларация. Тази резолюция подчертава значението на 

регулираното положение на малцинствата и определя, че положението на малцинствата 

във всяка страна е различно и има специални характеристики. 

Веднага след това започна подготовката на международна информация за правата на 

човека, която трябваше да обобщи разпоредбите на Всеобщата декларация за правата 

на човека по задължителен начин, но тази процедура отне много дълго време - от 1948 

до 1966 г. Бяха нужни почти 20 години за създаване на разпоредбата относно защитата 

на малцинствата, съдържаща се в Международния пакт за граждански и политически 

права. Тази разпоредба гласи: "В тези държави, в които съществуват етнически, 

религиозни или езикови малцинства, лицата, принадлежащи към тези малцинства, не 

могат да бъдат лишавани от правото, в общност с другите членове на своята група, да 

се радват на собствената си култура, да изповядват и практикуват собствената си 

религия или да ползват собствения си език." Текстът на този пакт е приет през 1966 г., 

но бяха необходими 10 години, за да се събере достатъчен брой ратификации, за да 

влезе в сила. Това се случи през 1976 г. След приемането на този пакт бе решено, че 

изказът е толкова спорен, че ще е необходимо приемането на специална декларация или 

резолюция за обясняване обхвата на защитата. Беше започнато разработване на такава 

декларация. Работата започна през 1978 г., но декларацията бе приета през 1992 г. 

Декларацията посочи някои основни данни за това как са приети тези разпоредби в 

рамките на ООН, обясни, че има усложнения и различни гледни точки и на 

международно равнище и че този процес е много времеемък. Едновременно с това 

течеше проучване и теоретична дейност, които спомогнаха за осъзнаване на спешната 

нужда от специални права за защита на националните малцинства, които трябва не 

само да гарантират съществуването им, но и тяхното развитие. Едно от тези специални 

права е правото да имат контакт с народа, от който произхождат, и се разглежда като 

снабдяване на малцинствата от страна на държавата на произход на нацията.  
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На европейско беше признато още през 1949 г., че Европейската конвенция за правата 

на човека трябва да бъде допълнена със специална разпоредба по отношение защитата 

на националните малцинства. Тази позиция бе потвърдена и през 1961 г. и 

неколкократно след това. Бяха направени различни предложения, но чак през 1993 г. на 

срещата във Виена на представители на високо равнище на Съвета на страните-членки 

на Европа, беше заявена ясната позиция, че следва да бъде приет документ на 

европейско ниво, който да придаде правна форма на принципа за защита на 

националните малцинства. Беше решено да се приемат два документа. Единият 

документ следваше да служи като рамкова конвенция, която по принцип да обобщава 

задълженията на страните спрямо националните малцинства, а от друга страна 

следваше да бъде изготвен допълнителен протокол към Европейската конвенция за 

правата на човека, който да обобщава влезлите в сила права на членовете на 

националните малцинства. 

През 1994 г. бе създадена специална комисия в Съвета на Европа, която трябваше да 

реализира тези поръчения от срещата на министрите. Проект на текста на Рамковата 

конвенция за защита на националните малцинства бе представен и приет на 10 ноември 

от 22 страни, включително Словения и всички съседни страни: Австрия, Италия и 

Унгария. Рамковата конвенция е програмен документ, който въплъщава принципите на 

международната общност, важни за опазването на членовете на националните 

малцинства. Важно е, че член 1 предвижда, че защитата на националните малцинства и 

на правата и свободите на лицата, принадлежащи към тези малцинства, представлява 

неразделна част от международната защита на правата на човека, и като такава, попада 

в рамките на международното сътрудничество. Така че защитата на малцинствата не 

може да бъде само вътрешен въпрос на отделната страна, но е част от защитата на 

правата на човека по силата на международното право. 

Другият важен принцип, който трябва да ръководи всички страни-членки на 

конвенцията, е, че разпоредбите на Рамковата конвенция следва да бъдат реализирани 

добросъвестно, в дух на разбирателство и толерантност, в съответствие с принципите 

на доброто сътрудничество и приятелски взаимоотношения и сътрудничество между 

страните. Това са принципите, които могат да помогнат на страните в отношенията 

помежду им, когато става въпрос за национални малцинства, тъй като много пъти 

легитимната грижа на страните за национално малцинство в съседните страни се е 

считала като намеса във вътрешните дела. Този принцип е важен за сътрудничеството 

между страните, както и за сътрудничеството между страната на майчината нация и 

нейното малцинство.  
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Правото на членовете на националните малцинства да имат контакт с майчината нация 

се съдържа в член 17 от тази рамкова конвенция, която предвижда, че "страните се 

задължават да не нарушават правото на лицата, принадлежащи към национални 

малцинства, да установяват и поддържат свободни и мирни контакти през границите", 

по-специално със съседните страни, за да се гарантира защитата на националните 

малцинства. 

Както се вижда от този кратък преглед, особено от частта за историята, процесът на 

приемане на определени права и формиране на съдържанието им на международно 

ниво отнема много време. 

Дейностите в Словения се ръководят от разпоредба на член в Конституцията, че 

"трябва да се осигурява грижа за автохтонните словенските национални малцинства в 

съседните държави".  

 

9 СИТУАЦИЯ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

9.1 ПРОФИЛ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

България е една от страните с най-многобройно ромско население. Точният брой 

на ромите едва ли би могъл да бъде определен, тъй като по-голямата част от тях 

предпочитат да се обозначават като турци, българи или власи при преброяване на 

населението. Според преброяването от 2001 г., 370 908 души се определят като 

роми, а според преброяването от 2011 г. - 325 343 души, от които 44,13% живеят в 

селата. В същото време авторитетни международни и български изследователи 

определят броя на циганите в България на около 800 000 души. 

Ромите идват в днешните български земи по различно време и от различни места. 

Това е причината, поради която днес съществуват толкова много ромски групи, 

различаващи се (повече или по-малко) една от друга. 

Поради общите исторически тенденции на Балканите и в Европа, историята на 

заселването, развитието и отношенията на ромската общност в България с 

преобладаващото население и другите малцинствени общности, ромите в 

България използват различни имена за идентификация. Терминът "роми" 

официално се въвежда публично веднага след края на Втората световна война със 

създаването на театъра "Рома" и вестник " Romano ESI" (Ромски глас) през 1946 г. 

Промяната в държавната политика след 1956 г. и забраната за малцинствата да 

използват майчиния си език на обществени места довежда до "забравяне" на 
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идеята до 1989 г. 1 След края на тоталитарния режим думата "роми" започва да се 

използва от медиите, политическите среди и неправителствени организации  

поради факта, че по-голямата част от хората с ромска идентичност се 

самоопределят по този начин. Това е и политически коректният начин за 

назоваване на тези хора, без, разбира се, да им се налага друга идентичност, тъй 

като има две големи групи, които предпочитат да бъдат идентифицирани като 

миллет или рудари. 

Както бе споменато по-горе, според преброяването от 2011 г. 325 343 души (4,9%) 

се самоидентифицират като роми. 85% посочват ромския като свой майчин език, 

7,49% - българския, 6,69% - турския, а 0,82% - други езици. 56,22% изповядват 

православно християнство, 32,24% - ислям и около 12% са последователи на 

протестантски деноминации. 2 Въпреки това, повече от 60% от ромите крият или 

отричат своята идентичност поради страх от дискриминация или загуба на 

социален статут и трудова /професионална позиция. Като цяло, ромите се 

самоопределят въз основа на три нива на идентичност: групова, етническа и 

национална идентичност. На ниво група ромите се наричат "бургуджии", 

"бакърджии" и други. На етническо ниво се наричат "роми, миллет или рудари" 

(три различни имена за различни общности). На национално ниво "ромите" имат 

българска национална идентичност. В допълнение, много роми всяка година 

пребивават за по няколко месеца в чужбина като временно заети и, следователно, 

не се регистрират при преброяването - изопачаване на реалните цифри и 

процентния дял от населението. Измежду всички изчисления, най-висок процент 

роми е изчислен от Съвета на Европа, според което изчисление ромите 

представляват 10,33% от българското население.3    

9.2 ПОЛОЖЕНИЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Ромите в България са групата в най-неравностойно положение по отношение на 

образованието. Таблицата по-долу показва приема на ромски деца в училище в 

проценти: 

Прием до четвърти клас:  момчета 30.7% момичета 38.7% 

                                                 

1 Елена Марушиакова, Веселин Попов, Циганите в България, 1993 г., 88-93 

2 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, 2012 г. На разположение на адрес 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740 , последен достъп: юли 2015 г. 

3 Теодора Крумова и Деян Колев, автори. Ръководство по ромска история и култура, 2013 г., 50-55 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740
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Прием до осми клас:  момчета 42.9% момичета 37.1% 

Прием до 12 клас:   момчета 15.7%       момичета   4.1% 

Прием в университет в %: момчета  0.5%       момичета   (по-малко) 

(Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-

2020 г.).4 

През последните 20 години се наблюдава само бавно подобряване на 

образователните постижения на ромите. Могат да бъдат посочени различни 

причини за това, че ромските деца не ходят на училище или отпадат от училище: 

 Ниско ниво на образование на родителите и неразбиране на стойността и 
значението на образованието за бъдещите перспективи на децата; 

 Някои вредни традиции като ранните бракове, които водят, особено при 
момичетата от ромски произход, до отпадане от училище още на 12-
годишна възраст; 

 Високата безработица дори сред образованата младеж, която демотивира 
родителите от ромски произход да насърчават децата си да се образоват; 

 Моделите на социализация в много сплотени ромски квартали, водещи до 
възникване на групови задължения и допълнителни трудности пред 
ползата от индивидуалното образование. 

 Неблагоприятна училищна среда, като напр. дискриминационни нагласи на 
учителите и съучениците от неромски произпод; 

 Училището остава чуждо на ромите, тъй като не споделя социалните или 
културни ромски елементи. Ромската история и традиции не са отразени в 
учебниците.  

 Честа трудова миграция на родителите, водеща до високи нива на 
отсъствие от училище. 

 Липса на мотивация и незаинтересованост на учениците. 

Съществуващите официални мерки за налагане на задължително образование / 

улесняване приема в училище / превенция на отпадането включват:  

 правно задължение на децата в училищна възраст (на възраст от 6 до 16 г.) 
да посещават училище без такса; 

 наскоро приетата законова разпоредба за спиране на социалните помощи 
на родителите, чиито деца в задължителна училищна възраст не ходят на 
училище; 

                                                 

4 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, 2012 г. На разположение на 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740 , последен достъп: юли 2015 г. 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740
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 допълнителни схеми за подпомагане на социално слаби ученици (това се 
отнася за всички деца в училищна възраст, а не само за малцинствата или 
специално за учениците от ромски произход); 

 Националната програма за осигуряване на безплатна закуска за всички 
деца от 1-ви до 4-ти клас; 

 осигуряване на безплатен транспорт за децата от селата, в които няма 
училища; 

 на децата, които учат в средищни училища, се предоставя пълно 
целодневно обучение, безплатен обяд и безплатен транспорт. 

В същото време неграмотността сред възрастните роми е най-висока в сравнение 

с другите малцинствени групи в България. За представителите на гражданското 

общество неграмотността при възрастните е особено важен показател, тъй като 

неграмотните родители не могат да помагат на децата си при писане на 

домашните и често не придават голямо значение на образованието на децата си. 

Друг сериозен проблем, препятстващ равния достъп до качествено образование 

на ромите, е училищната сегрегация. Успешната интеграция на децата от ромски 

произход в националната образователна система се нуждае от балансирано 

съотношение на децата от мнозинството и малцинството в клас, обогатяващо 

всички тях с междукултурни способности. Въпреки че този идеал не може да бъде 

постигнат в основното образование в отдалечените селски райони с висока 

концентрация на малцинствени групи, той може да бъде подкрепен и постигнат в 

средното или висшето образование, предвиден като правило в по-големите села и 

градове с по-разнообразно население. В действителност, броят на учениците от 

ромски произход, прехвърляни от сегрегирани в десегрегирани училища, 

непрекъснато расте. Предвидени са превантивни мерки за намаляване на броя на 

ромите, отпадащи от училище, и ромските деца стават все по-интегрирани в 

националната образователна система. Все пак се наблюдават някои негативни 

тенденции, свързани с формирането на "вторично сегрегирани училища", когато 

ученици от ромски произход се местят или биват преместени в определено 

училище и постепенно се превръщат в мнозинство там. Тогава родителите на 

ученици с неромски произход започват да местят децата си в други училища 

поради предразсъдъка, че по-големият брой ученици от ромски произход в един 

клас би понижил качеството на образование. С течение на годините такова 

училище би могло да се превърне във вторично сегрегирано училище. Често сред 

мнозинството и другите малцинства се разпространява слух за по-ниско качество 

на предоставяното образование поради големия брой деца от ромски произход и 
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по тази причина квалифицираните преподаватели се преместват в по-престижни 

училища. 

По отношение стойността на образованието за родителите от ромски произход, 

има четири вида ромски семейства: 

 Традиционните семейства не възприемат образованието като 
притежаващо висока стойност. Те не пречат на образованието на децата си, 
но от друга страна, не подкрепят активно тяхното образование и обучение. 

 По-модерните семейства са силно заинтересовани от образованието на 
децата си и се грижат те да са в училище. 

 Маргинализираните семейства често спират децата си от училище, за да ги 
включат в дейности за генериране на доходи. 

 Консервативните семейства се позовават на културни причини, използвани 
за оправдаване на ромската социализация без образование. 
Патриархалните навици и ранните бракове са пречка за момичетата да 
посещават училище. 

По отношение на конкретните ромски общности:  

 Консервативната калдерашка ромската общност все още не възприема 
образованието като притежаващо висока стойност. По-голямата част от по-
възрастното поколение на тази общност никога не е посещавала училище 
или е завършила само 2-3 класа. При по-голямата част от средното 
поколение се отбелязва известно подобрение: обикновено мъжете 
завършват най-много 8-и клас (за да получат свидетелство за управление). 
Жените отпадат, без да завършат дори основно обраование. Сред най-
младите калдараши основното образование не е изключение, въпреки че 
отпадането от училище е все още широко разпространено. Някои от 
момчетата продължават образованието си в гимназия, но обикновено 
напускат училище след 1 или 2 години. Калдарашко момиче, завършило 
гимназия, а след това и Великотърновския университет, е единственото 
изключение. За да обобщим, налице са някои положителни промени, но те 
са бавни и неустойчиви; доброто образование все още е изключение. 

 Групата хорахане рома е малко по-различна. Техните образователни 
нагласи са едно поколение напред в сравнение с калдарашите: средното 
поколение (както мъже, така и жени) завършват основно образование и 
получават диплома. Много от младежите продължават във висши училища, 
особено момчетата. Налице е разбиране сред родителите, че образованието 
е важно. 

Към момента 36% от ромите се самоопределят като безработни, от които 11,4% са 

официално регистрирани в Дирекцията на Агенция по заетостта, а 24,2%, не са 

регистрирани. Данните за териториалните сегменти показват, че броят на 

безработните роми в Северна България е значително по-висок, отколкото в 
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южните части на страната (BRqu, A11.1). Констатации на социологически 

проучвания, проведени през 2010 г. и 2011 г., показват, че ромската трудова 

заетост/безработица има цикличен характер в България. Коефициентът на 

трудова заетост е по-нисък през зимата и по-висок през лятото. Средното ниво на 

трудова заетост за периода на анализа е 31%. Сезонният характер на нивото на 

трудова заетост на ромите е лесен за обяснение, като се има предвид, че двата 

основни сектора, наемащи на работа членове от ромската общност, са селското 

стопанство и строителството. През последните две години се наблюдава 

значителен спад на заетостта в строителната промишленост. 

Повечето трудови емигранти от ромски произход напускат своите семейства и 

деца в България, което има негативни последици за училищното образование на 

децата. В резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. се посочва 

фактът, че при децата, оставени у дома от трудовите емигранти, е налице обща 

липса на грижи с намалено физическо и психическо здраве, пасивност в училище 

и неучастие в образованието. От време на време се съобщава за недохранване и 

дори злоупотреба с незащитени деца. Обикновено младите трудови мигранти от 

ромски произход оставят като за начало децата си на грижите на своите родители 

и роднини. 

Нивото на трудова заетост сред жените от ромски произход е много ниско, само 

23,6%. Това се дължи на факта, че жените от ромски произход се грижат за децата 

и дома. Около 60,5% от младите жени, живеещи в градските райони, и 69,3% от 

възрастните жени не работят. 

Подобна е ситуацията на ромите и в областта на здравеопазването. Световната 

банка инициира проучване, събра и анализира наличните данни за ромската 

смъртност в Източна Европа, като заключи, че продължителността на живота на 

ромите в цяла Източна Европа е около 10 години по-ниска от тази на общото 

население (Ringgold D, Orenstein MA, E Wilkens 2005). Според това изследване 

средната продължителност на живота на българите е 73,5 години. При което 

средната продължителност на живота на ромите в България е приблизително 

63,5 години. По данни на Националния статистически институт на България от 

2001 г., едва 5% от ромите достигат пенсионна възраст (Институт Отворено 

общество: 2008 г.). Според проучване, проведено сред 498 жени в седем различни 

ромски общности в България през 2012 г., 52,2% от участниците не са здравно 

осигурени, 47.1% имат здравни осигуровки, а 0,7% не са наясно със 

здравноосигурителния си статус (Колев, Баев, Боянова, Търново 2012 г.). 21,68% 

от участниците заявяват, че лекарите от първичната помощ отказват домашни 
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посещения, когато такива са необходими. Друг показател, свързан с достъпа до 

първични и вторични здравни услуги, в същото изследване посочва, че 30,12% от 

участниците се чувстват дискриминирани от медицинския персонал. 36,5% 

заявяват, че децата им не ходят на годишни профилактични прегледи. 

Проучването показва, че достъпът до спешна медицинска помощ е много малък. 

37,75% заявяват, че на пациентите се налага да чакат до 30 минути, за да дойде 

линейка. Според 11,04%, за да стигне линейка до пациент в нужда, е необходим 

един час или повече. Около 4,01% заявяват, че от спешно отделение отказват да 

им изпратят линейка. Анкети с фокус групи показват, че причините за отказ на 

спешна медицинска помощ се дължат или на липсата на здравно осигуряване на 

пациентите, или на факта, че те живеят в ромска общност. В българския Закон за 

здравето се посочва, че спешната помощ е безплатна, независимо от етническия 

произход или здравноосигурителния статус (Колев, Баев, Боянова, Търново 2012 

г.). 
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10 ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Децата под 14-годишна възраст в България не са правоспособни, т.е. не 

притежават призната от закона способност да изразяват воля с правно значение. 

Техните действия или бездействия не пораждат правновалиден резултат. За тях и 

от тяхно име правните действия се извършват от законните им представители - 

родители или настойници и попечители. Законът предполага, че в този период 

човек не е достигнал необходимата степен на зрялост, която му/ ѝ позволява да 

осъзнава и ръководи своите действия, чрез които той / тя ще получат права и ще 

поемат задължения. Децата на възраст 14-18 г. са непълнолетни. Този период е 

преходна възраст, в която протича умствено и духовно съзряване, което им 

позволява да упражняват права и задължения в ограничена степен. Действията на 

непълнолетните лица имат правно значение, ако се извършват със съгласието на 

родителите или настойниците. 

Наказателният кодекс определя законната възраст за съгласие за полов акт като 

навършена 14-годишна възраст. Полов акт с момиче под 14-годишна възраст се 

смята за престъпление, независимо от това дали детето участва доброволно или 

не. След навършване на 14-годишна възраст законът защитава детето от нежелан 

полов акт чрез изискването да разбира "свойството и значението на деянието". 

Престъпленията против младежта са пряко свързани с традицията на уредените 

бракове. Лице, което, злоупотребявайки с родителската си власт, принуди детето 

си, ненавършило 16-годишна възраст, да живее в съпружески отношения с друго 

лице, подлежи на наказание. Съпружеският живот между възрастен и момиче на 

възраст под 16 г. също се счита за престъпление. Подбудителството към и 

улесняването на такова съпружеско съжителство също подлежи на наказание. 

Купуването на булка се счита за престъпление, само ако откупът се дава за 

момиче на възраст под 16 г. Родител или друг роднина, който получи откуп и 

позволи на дъщеря си или на роднина на възраст под 16 г. да живее в съпружески 

отношения с друго лице, подлежи на наказание. 

Важен аспект е, че в случай на сключване на брак между жертвата и извършителя 

преди изпълнение на наказанието или закриване на съдебното следствие, не се 

носи наказателна отговорност. По този начин се компенсират тежки 

престъпления, като се сключва брак между извършителя и жертвата. 

От друга страна, за всяко престъпление, наказвано с лишаване от свобода по-

малко от 5 години, може да бъде договорено споразумение с прокуратурата, след 
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което се налага наказание под предвидения минимум. По този начин замяната на 

по-тежки наказания с много по-леки става възможна дори и при липса на 

изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Повечето от 

престъпленията, свързани с ранните / насилствени бракове, попадат в тази 

категория. 

Всяко дете (лице на възраст под 18 години) има право на закрила за своето 

нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие и защита на 

своите права и интереси. Задължение на всеки гражданин, който узнае за дете, 

нуждаещо се от закрила, е да докладва незабавно на Дирекцията за социално 

подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи. Това задължение е в сила и когато такава информация бива 

получена в хода на упражняване на професия или дейност, обвързана с 

професионална тайна. 

Всъщност, в България няма конкретни обществени политики за превенция на 

ранните бракове в ромската общност. Този тип дейности се разглежда най-вече в 

контекста на насърчаване благосъстоянието на детето и на защитата на детето, 

както е описано по-горе. От друга страна, въпросът понякога бива повдиган в 

контекста на цялостната политика за интеграция на ромите. 

 Целенасочената политика за интеграция на ромите в България датира от 

края на 90-те години и е силно повлияна от усилията за присъединяване на 

България към ЕС и НАТО. На 22 април 1999 г. Министерският съвет приема 

Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското 

общество. Тя е последвана от Стратегията за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства - 2004 г., Здравната стратегия за лица в 

неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства – 2005 г., 

Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите - 2006 

г. В допълнение, България е един от съоснователите на инициативата 

Десетилетие на ромското включване и през 2006 г. одобрява План за действие за 

инициативата. Документите, свързани с интеграцията на ромите, са частично 

актуализирани през 2010 г.: през май е приета актуализираната Рамкова 

програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, за 

периода 2010-2020 г., а през март - актуализираната Стратегия за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Анализът на тези документи поразява с факта, че въпросът за ранните бракове не 

е изрично включен. Той дори не се разглежда в контекста на темата за ромската 
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жена, която също не е толкова популярна. Така в Рамковата програма от 1999 г. се 

включва раздел за ромската жена, без да се обсъжда проблемът с ранните 

бракове. В актуализираната Рамкова програма (май 2010 г.), този раздел отпада 

изцяло. 

На фона на съществуващия проблем с ранните бракове сред значителен брой 

роми в България този факт е изненадващ и говори за липса на разбиране от 

страна на институциите за необходимостта от целенасочени действия за 

решаване на проблема с ранните бракове, както и за липсата на всеобхватен 

диалог по въпроса в рамките на ромската интелигенция и общност. Негативните 

стереотипи, насърчавани от някои от най-влиятелните медии, по отношение на 

процента ранни раждания на ромите, подчертават в допълнение нежеланието на 

много ромски активисти да се заемат с проблема с ранните бракове.5 

 

 

                                                 

5 Център Амалипе. Превенция на ранните бракове, 2011 г., 21-22 
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11 РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Ромската общност в България6 

Както бе споменато по-горе, ромската общност в България не е хомогенна, а е 

съставена от множество слоеве, общности и подгрупи. 

ЙЕРЛИИ 

Първа в исторически план е общността на така наречените Йерлии - т.е. местни, 

уседнали роми. Те са потомци на дошлите през периода XIII – XVIII  роми, които 

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

турското население. До голяма степен понятието Йерлии е въведено за 

общодостъпно ползване главно като научна гледна точка, обобщаваща голяма 

група от роми, заселили се по различно време на Балканите от Средновековието 

до началото на XIX век. Една голяма част от самите роми (с изключение на 

няколко подгрупи в близост до София и Кюстендил) не признават понятието 

йерлии и предпочитат имената на подгрупите или просто роми/ цигани. 

Йерлиите се делят на две големи групи: хорахане рома (турски роми, 

мюсюлмани) и дасикане рома (български роми, християни).  

a) “Дасикане рома” 

В буквален превод "дасикане рома" днес означава български / християнски роми. 

Като цяло думата "дас" в първоначалния си смисъл означава "слуга", "роб". 

Обобщаващото понятие дасикане рома идентифицира около 26 подгрупи, 

говорещи различни диалекти на балканския вид ромски диалекти, със 

значително лексикално влияние на местния български диалект. Дасикане рома е 

преобладаващо ромско население в Северозападна и някои части на Централна 

Северна България и приблизително половината от ромското население в 

Югозападна България. Това са например бургуджии, джамбази, туджари и т.н. 

Сред тях може да се наблюдава лека тенденция към пробългарско поведение, но 

някои групи гордо пазят своята ромска идентичност и традиции (например част 

от бургуджиите в област Шумен наричат себе си "парпул рома" - "истински 

роми"). 

Конкретни подгрупи с предпочитана друга идентичност: 

                                                 

6 А. Пампоров. Ромското всекидневие в България (Roma Everyday Life in Bulgaria), 2006 г.; Център „Амалипе”. Превенция на 

ранните бракове, 2011 г., 21-22 
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б) Сиви гълъби 

В Югоизточна и Централна Южна България има група от хора, които българите 

наричат "български роми", ромите - "дасикане рома", а турците - "гяур ченгенези". 

Те наричат себе си Аспарухови българи или древни българи и обкръжаващото 

население често ги определя като "сиви гълъби" или "демирджии". Групата 

обитава относително концентриран район по поречието на река Марица с 

приблизителна граница на изток - гр. Чирпан, на запад - град Пазарджик, на север 

- Централна Стара планина и на юг – Родопите. Сивите гълъби предпочитат 

бракове в рамките на собствената си общност и избягват бракове с други 

етнически групи в страната, с изключение на българите, тъй като те са 

предпочитаната им идентичност. По традиция представителите на групата са 

членове на Православната църква, въпреки че под влиянието на Евангелската 

петдесятна църква в някои села се провежда процес на евангелизация. Особеното 

за тази група е, че в някои райони майчиният език е ромски, а в други напълно 

отсъстват следи от ромския език. Въпреки това те се възприемат като 

представители на една и съща група и се женят помежду си и мястото на живеене 

определя използвания от тях език. 

в) Цуцумани 

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

наричат "български роми" или "покръстени роми", а ромите се самоопределят 

като "цуцумани". Цуцуманите са православни християни, които българите не 

приемат като "истински" българи и ромите не приемат като "истински" роми. 

Майчиният им език е български, но езикът, който говорят, съдържа някои думи 

от ромски произход. В най-общия случай цуцуманите не живеят в етнически 

обособени квартали, а са разпръснати сред българското население. Те са 

значително по-добре интегрирани, отколкото останалата част от ромите в 

региона - размерът на домакинствата, нивото на образование и нивото на 

безработица са сходни с тези на българите в съответната област. 

г) “Хорахане рома” 

В буквален превод "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, смесен с 

многобройни християнски елементи, и техните празници включват не само 
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байрамите, но и всички значими християнски празници - Гергьовден (Ерделез), 

Васильовден (Банго Васили), Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и Великден. Те 

говорят ромски, смесен с редица турски думи, а някои от тях използват турския 

език наред с ромския. Хорахане рома се разделят на няколко подгрупи. Например 

кошничари, калайджии, дръндари (музиканти) и т.н. С течение на времето тези 

различия в рамките на групата избледняват и днес по-голямата част хорахане 

рома са еднородна група, която пази само далечен спомен за предишното 

разделение по занаяти и подгрупи. 

Конкретни подгрупи с предпочитана друга идентичност: 

а) Миллет 

В районите, в които живеят хорахане рома, има групи от хора, които наричат себе 

си "миллет". Българите обикновено ги определят като "турски роми" или "роми с 

предпочитано турско самосъзнание", турците ги наричат "миллет ченгенези". 

Отношението към ромите, говорещи ромски, е колебливо и някои ги приемат като 

роми, докато други ги смятат за турци. Въпреки че при преброяване на 

населението те се обявяват за турци, името, с което се наричат, е миллет. 

"Миллет" е турска дума, която може да бъде преведена най-добре като "етнос" или 

"религиозна общност". По време на Османската империя малцинството 

християнско население е разделено на миллети от гледна точка на религията - 

например православни, юдеи, арменци (не в етническия смисъл на думата, а в 

религиозния, доколкото арменската църква се отличава от 

източноправославната). Единственият миллет, разделен на етнически принцип, е 

циганският - Ченгене миллет. Самите турци не използват думата "миллет", когато 

говорят за себе си. 7. Част от циганите, които се наричат "миллет", използват също 

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

тях ромите са само християните, които говорят ромски език. Майчиният език на 

миллета е турски, но в някои райони по-възрастните поколения използват 

ромския език като "таен език", а в други групи използването на малък брой 

ромски думи е запазено като жаргон. 8 

б) Агупти 

                                                 

7 Едва от ХХ век, след кемалистката културна революция, думата "Милет" започва да се използва по отношение на турците, 

не в нейния етнически или религиозен смисъл, но в нейнив социален смисъл - като синоним на "народен". 

8 Д. Колев, Т. Крумова. За идентичността на миллета (About the Millet Identity). 2005 г. 
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В района на Родопите живее група хора, които наричат себе си и биват наричани 

от другите “агупти”. В средата на ХХ век те са класифицирани като цигани на 

базата на фрагмент от народна песен: “Турци си Рада плениха,/ та я агупка 

сториха/ агупка чорна циганка...". Но агуптите са чудесен пример за смяна на 

първоначалната групова идентичност с предпочитаната турска идентичност в 

рамките на няколко поколения. Ако в средата на ХХ век изследванията 

регистрират египетска идентичност в съчетание с "ясна древна родопска реч", в 

края на ХХ век агуптите се различават и при тях се проявява тенденция към 

включване в околното турско население и използване на турския език. Вероятно 

решаващ фактор в този случай е ислямът. Подобно на миллета, ромският език се 

използва като "таен" език от по-старото поколение. 

КАЛДАРАШИ 

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

"голямата калдарашка инвазия", първоначално преминаваща през Австро-

Унгария и Сърбия, в резултат на което често са наричани "унгарски цигани", 

"австрийски цигани", "сръбски цигани" или "нямцури" (т.е. немски цигани"). Те се 

разделят на две големи групи - бакърджии и ловари (от унгарското "ло" - "кон", 

поради което са известни като "конекрадци"), както и  на много подгрупи. 

Калдарашите са една от най-добре запазените ромски групи в България. Те все 

още имат запазени потестарни форми - като например ромския съд - мешере, 

говорят предимно ромски и стриктно спазват своите обичаи и традиции. 

Пищният начин, по който празнуват Великден (Патраги) и Гергьовден, както и 

калдарашките сватбени церемонии често са посочвани като едни от най-

интересните ромски обичаи в Европа. Източноправославното християнство играе 

много важна роля в живота на калдарашите и те са посветени християни. 

До средата на ХХ век те са номади, пътуващи от село на село, за да продават 

своите стоки. Установяват се след обнародването на Постановление 258 на 

Министерския съвет от 1958 г. за забрана на "номадството и просията в Народна 

Република България". В абсолютно изражение, те не са много на брой. Но в 

териториален аспект калдарашите живеят във всички области на страната, те 

рядко образуват големи квартали, най-често няколко семейства се заселват в 

дадено село заедно с останалото население, но без да се смесват с други роми. 
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Броят на калдарашите в България е приблизително 30 000.9 

РУДАРИ / ЛУДАРИ 

Групите от хора, които околното население нарича "румънски цигани", живеят 

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

Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен. Представителите на тази 

общност се наричат "рудари" или "лудари" - в зависимост от местния диалект. 

Поради своите специфични занаяти, околното население ги знае като копанари 

(ножари) и мечкадари (укротители на мечки), за които думите им са съответно 

лингурари и урсари. По време на преброявания и социологически проучвания 

рударите / лударите се идентифицират обикновено като румънци, власи или 

българи, но винаги настояват да бъдат разграничавани от ромите. Обикновено 

по-възрастните поколения приемат името "румънски цигани" за себе си, тъй като 

думите tsigán и tsigánka означават съответно "съпруг" и "съпруга" в тяхната реч 

(както, между другото, е значението на думите rom и romni в ромския език). 

Рударите / лударите говорят диалект на румънския език. В България има два 

диалекта - северен (в голяма степен повлиян от стандартния румънски език) и 

южен (с по-отчетливо влияние на гръцкия език). Въпреки че живеят в 

относително обособени етнически квартали, те вероятно са най-добре 

интегрираната ромска група в българското общество по отношение на ниво на 

образование, степен на трудова заетост, както и размер на домакинствата, в което 

те не се различават от българското население в съответните райони. Броят на 

рударите в България е около 70 000. 10 

 

  

                                                 

9 Т. Крумова, Д. Колев, Г. Даскалова – Цветкова. Сборник материали “Преодоляване на традиционните и нови антиромски 

стереотипи”, 2011 г. 

10 Т. Крумова, Д. Колев, Г. Даскалова – Цветкова. Сборник материали “Преодоляване на традиционните и нови антиромски 

стереотипи”, 2011 г. 
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12 ФОРМИ НА РАННИ БРАКОВЕ 

Понастоящем браковете в ромската общност се характеризират с някои 

особености, които трябва да бъдат отбелязани, тъй като, по един или друг начин, 

са свързани с ранните бракове. Някои от тях не са правно признати, но имат 

своите исторически паралели в редица общества, включително римското право, 

както и традиционната българска култура до средата на ХХ век. 

 В наши дни обичаят "купуване на булка" е характерен най-вече за най-

консервативните ромски групи - калдарашите, бургуджиите и тракийските 

калайджии, сред които това е основната форма на брак. Купуването на 

булка все още съществува в някои от подгрупите на хорахане рома, 

дасикане и миллет, където обичаят е вече в процес на трансформация и 

изчезване. Въпреки че говорим за "купуване на булка" и "пазар на булки", 

същността на този проблем в действителност не е купуването на момичето, 

а по-скоро купуването на нейната «чест» - правото на момчето да отнеме 

девствеността ѝ и правото на семейството на момчето да приобщи 

бъдещите деца към собствения си род.11 Ето защо обичаят "купуване на 

булка" е тясно свързан с девствеността на момичето - изискване, което все 

още е много силно в ромските общности, особено при групите, споменати 

по-горе. "Откупът за булката" не е "цена", а зестра, давана като 

компенсация на семейството на момичето за нейната загуба, когато тя 

напусне дома си, за да се омъжи. И тъй като сред етническите групи с 

патриархална социална организация жената принадлежи на рода на баща 

си, компенсацията трябва да се плати на неговия род; след сватбата 

момичето се превръща в част от рода на съпруга си, точно като децата, 

които се считат за част от "рода на съпруга". 

Въпреки това, резултатите от редица етнографски и социологически проучвания 

сред ромите в България показват, че купуването на булки има негативен ефект по 

отношение на възрастта за встъпване в брак и ранните / насилствени бракове 

като цяло. В някои местни общности след първата менструация момичето бива 

спряно от училище, за да не "бъде излъгано", т. е.  да загуби девствеността си. 

Страхът, че момичето може да се срещне с момче и да има сексуален контакт 

преди брака, кара родителите да омъжват дъщерите си на относително ранна 

                                                 

11
 А. Пампоров, Ромското всекидневие в България (Roma Everyday Life in Bulgaria), 2006 г. 
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възраст. Тъй като момичетата на тази възраст все още са деца и не знаят "кое е 

добро за тях", родителите избират брачен партньор - обикновено сред момчетата, 

чиито родители също са решили, че е време да ги оженят12 . 

 Обичаят "приставане/избягване с любим" или "крадене на булка" е друг 

феномен, свързан с брака и създаването на семейство. В общия случай това 

е характерно за тези ромски групи, сред които обичаят купуване на булка е 

в процес на отмиране и е вече преодолян. Приставането или краденето на 

булка биват инициирани от момчетата - в повечето случаи в резултат на 

взаимно съгласие между двамата млади, но е възможно също така да бъдат 

инициирани единствено от момчето. В тези групи бягството е най-често 

свързано с опита да се избегне партньора, избран от родителите, което 

също засяга ранните бракове. 

o Специфичен начин на традиционна женитба при ромите е свързан с 
предварителното  уреждане - Нишан. 

В този случай плащането е по-скоро символично. Основният елемент в 

традицията е важният знак ("нишан"), който семейството на момчето дава 

(пръстен, гривна, обици). При този вид бракове отново родителите договарят 

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 са го обсъдили 

с младите хора. В много случаи младите са тези, които инициират това - те се 

харесват и тогава молят своите родители да уредят брака и нишана. 

Този тип брак се наблюдава доста често при много от подгрупите на дасикане 

рома, хорахане рома, миллет, както и някои рудари, при които "купуването на 

булка" е отзвучало като традиция. Обикновено това са групите, които 

практикуват «приставане». Също както при предишните два вида традиционен 

брак, и при този съществува риск от насилствен брак - особено за момичето и, 

разбира се, това има негативен ефект и върху ранната възраст за встъпване в 

първи брак. 

                                                 

12
 А. Пампоров, Ромското всекидневие в България (Roma Everyday Life in Bulgaria), 2006 г. 
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13 РОМСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

Сватбените обичаи на ромите в България разкриват богатството и изключителното 

многообразие на света на българските роми. Много често тези обичаи са различни при 

различните групи. Понякога дори ромите от една и съща група, но живеещи в различни села 

имат различия в някои от елементите на сватбения ритуал. Различия съществуват също така 

между сватбените обичаи на ромите в миналото и днес. Но всички те си приличат, защото са 

пропити от живия и изпълнен с енергия ромски дух. 

13.1 РЕШЕНИЕТО ЗА СВАТБА 

В миналото – до 60-те години на ХХ в. – при всички ромски групи е бил разпространен обичаят 

родителите да решават кога и за кого ще се ожени (омъжи) детето им. Понякога се е случвало 

дори младоженците да не се познават помежду си, но е била достатъчна думата на родителите 

за да се създаде новото семейство. Днес обичаят родителите да създават семейството на своите 

деца и обичаят децата да бъдат женени (омъжвани) на 14-15 години се среща само при малко 

роми – калдарашите, бургуджиите, тракийските калайджии и някои роми-мюсюлмани 

(хорохане-рома и миллет). При останалите роми тези обичаи вече са изчезнали. А при 

българите и българските турци посочените обичаи са изчезнали отдавна. 

Инициативата да се създаде ново семейство е идвала от родителите на момчето. Те са 

харесвали невяста за своя син и са отивали при нейните родители, за да искат ръката й. Ромите 

са ценели няколко неща в младото момиче. Първо, тя трябвало да притежава добри домакински 

умения: да е работна, да може да готви и шета, да умее да се грижи за малки деца. Затова още 

от най-ранна възраст родителите възпитавали тези качества в дъщерите си. На 11-12 години 

ромските момичета умеели да замесят и опекат хляб, да гледат сами по-малките си братя и 

сестри, да готвят и чистят в отсъствието на родителите си. При някои роми към тези качества се 

добавяли и професионални умения в традиционния занаят. Например копанарите държали 

много на това младото момиче да умее да изработва дървени лъжици и вретена, както и да знае 

да ги продава изгодно. 

Друго качество, което се ценяло високо в ромското момиче било то да се отнася с уважение 

към своите родители и изобщо към по-възрастните. Това било гаранция, че с не по-малко 

уважение момичето ще се отнася към свекъра и свекървата си. Ромите държали и на красотата 

на бъдещата си невяста. Често те били готови да заплатят много висока зестра (бабаак) за 

красива снаха. 

Особено много ромите държали на честта на момата. Тя трябвало да бъде запазена за своя 

съпруг и за първата брачна нощ. В противен случай можело никога да не я поискат или да бъде 

върната обратно на родителите й. А името и бивало опозорено завинаги. 
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Качествата, които се ценели в момчето били то да е работно и да владее добре традиционния 

занаят. Още от най-ранна възраст ромските момчета помагали на бащите си и затова на 13-14 г. 

младият ром можел да работи напълно самостоятелно. 

Родителите на момичето държали и на още нещо – името на момчето и семейството му да се 

ползва с уважение. Никой баща не искал да изпрати дъщеря си в семейство на прахосници и 

пияници. 

13.2 СВАТОСВАНЕТО 

В миналото един от задължителните и най-тачени сватбени обичаи на ромите е бил 

сватосването. При някои групи той е запазен и днес. След като родителите на момчето харесат 

някое момиче за снаха, те отиват в дома на родителите й, за да искат тяхното съгласие. Разбира 

се, първо изпращат тайно пратеник. Той трябва да разбере едно единствено нещо – смятат ли 

родителите на момата, че тя вече е за женене и готови ли са да приемат гости за сватосване. 

Ако бащата на момичето откаже, той прави това с учтиви думи и не казва на никой съсед или 

роднина. Това се прави за да се запази честта на бащата на момчето. Ако пък се съгласи, той се 

подготвя в уречения ден да му дойдат гости – сватове. 

Родителите на момчето пристигат с много подаръци за цялото семейство на бъдещата булка. 

Често носят и богато украсено шише с ракия. На него се връзва красива червена или шарена 

забрадка – символ на това, че се идва за булка. До забрадката се завръзва и златна монета – знак 

за това, че свекърът е готов да заплати зестра за булката. А на гърлото на шишето се слага 

шарена китка или цвете – с него свекърът и свекървата искат да покажат, че тяхната бъдеща 

снаха е красива като най-красивото цвете. Думите, с които при калдарашите например, гостите 

се обръщат към домакина показват уважение към него, семейството му и дъщеря му: “Авилям 

кътка анде тумаро вилаету! Ашундям къ кате намерилпе о чирикло, кайро даслес  де 

кадаки бърш! Кате ли съли или най? – Дойдохме тук във вашия район! Чухме, че тук се 

намира гугутката, която търсим от толкова години. Тука ли е или не?” 

Момичето приготвя кафе, баклава и други сладкиши за гостите. В миналото често тя е трябвало 

да омеси и опече хляб – за да видят свекърът и свекървата какво може бъдещата им снаха. При 

рударите девойката е трябвало да изработи и дървени предмети – вретена, лъжици, копанки, 

както и да покаже как ще ги продава. 

След като се убедят в уменията на момичето, родителите се уговарят кога, къде и при какви 

условия ще се направят годежа и сватбата. Първото нещо, което уговарят родителите е 

зестрата, която трябва да се даде за булката. В миналото при ромите е съществувал (а на много 

места и сега съществува) обичаят родителите на момчето да заплащат зестра за момичето. Тази 

зестра се нарича "бабаак", "баба-акъ" или "баба-хакъ". Бабаакът се заплаща на бащата на 

момичето, защото той е отгледал и възпитал дъщеря си, а сега тя ще отиде в друга къща. 
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При различните ромски групи бабаакът е бил на различна стойност и под различна форма. При 

рударите и ромите-мюсюлмани той е бил основно в дрехи и стоки, а като допълнение към тях 

се е прибавяла и някаква сума пари. Днес повечето рудари и роми-мюсюлмани не плащат 

бабаак или той е единствено в стоки (вино, ракия, одеала и др.). При калдарашите, тракийските 

калайджии и бургуджиите зестрата е била (и до ден днешен е) основно в златни монети и пари, 

като се е смятало за престижно да се плати колкото е възможно по-голяма сума. Тези ромски 

групи продължават традицията да се заплаща зестра за булката и в наши дни. 

При повечето роми бабаакът е бил свързан с моминството – т.е. сумата се е плащала само ако 

булката е била мома и младоженецът е нейния пръв мъж в живота. Ако това условие не е 

изпълнено, бащата на момичето връщал половината  или дори цялата сума. Това също се 

уточнявало на сватосването. Другото нещо, което се уточнявало били датите за годеж и за 

сватба. Сватовете се договаряли за най-малките подробности, като това каква музика ще свири, 

кои ще са готвачите и т.н. 

13.3 ГОДЕЖЪТ (НИШАНЪТ) 

Много скоро след сватосването се провеждал годеж (нишан), за да разберат всички, че се 

създава ново семейство. При много роми (напр. при повечето йерлии, независимо дали са 

мюсюлмани или християни, както и при някои рудари) годежът е по-важен дори от сватбата, 

защото след него младоженците заживяват заедно. 

“Нишанът” продължава от 1 до 3 дни. С музика младоженецът и неговите роднини отиват да 

вземат булката от бащиния и дом. Там нейните приятелки и я гласят – обличат, гримират, а при 

ромите-мюсюлмани скубят веждите и (за пръв път в живота), правят и “сакъз”. Целта е булката 

от момиче да заприлича на зряла девойка. Дрехите, които булката облича на нишана 

обикновено са изработени от скъп плат. При ромите-мюсюлмани те са традиционни – шалвари 

и блуза. 

При повечето йерлии и рудари брачната вечер е задължителна. Тя е доказателство за честта на 

девойката. Задължително е и да се изнесе доказателство за това – чаршафът от първата брачна 

нощ. След неговото показване настъпва всеобщо веселие – музиката свири, годежарите пеят и 

танцуват и се пие червена, подсладена ракия. При рударите също така се откъсва главата на 

петел и с неговата кръв се изпръскват стените на къщата, а всички присъстващи – независимо 

дали са мъже или жени – си слагат червило. 

При калдарашите, както и при други роми тези обичаи се спазват в последния ден от сватбата. 

Годежът при тези роми не е задължителен. На него родителите на момчето подаряват златна 

монета и обеци на своята бъдеща снаха, за да знаят всички, че тя вече е обречена на друг.  
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13.4 ВЕЧЕРТА ПРЕДИ СВАТБАТА 

Преди години ромската сватба е продължавала цяла седмица - от понеделник до петък или дори 

до неделя. Днес ромите правят по-кратки сватби - обикновено до три дни: петък, събота и 

неделя. 

В ромската традиция, както и в българската и турската, вечерта преди сватбата е много важна и 

на нея се изпълняват ред ритуали. Тя е посветена на момичето. През тази вечер момичето се 

разделя с моминския си живот и с бащината си къща. На следващия ден тя ще създаде свое 

семейство, ще замине в нов дом и животът и ще се промени завинаги. 

При ромите-мюсюлмани (хорахане-рома и миллет) вечерта преди сватбата се нарича къна-

геджеси – вечер на къната. Както показва името, централен ритуал през тази вечер (обикновено 

това е петъчната вечер) е къносването на бъдещата булка.  

Обичаят къносване се среща при много мюсюлмански народи. Той е свързан с вярването, че 

светицата Мариам (Дева Мария) се е родила с черевн нишан по ръцете и косата. Затова всяко 

момиче преди сватбата си трябва да се къноса в знак на почтеност и непорочност. 

Обикновено къносването се извършва от кръстницата, но само при условие, че тя никога не се е 

развеждала. В противен случай – според ромските вярвания – е възможно и булката след време 

да се разведе. 

Първо се къносват дланите на бъдещата булка. За късмет и берекет кръстницата поставя монета 

на къносаните длани и ги завързва, така че след това следите от монетата да си личат. Също 

така поставя нечетно число горящи свещи между завързаните длани – една, три, пет или седем. 

Това се прави, за да се покаже, че досега момата е осветявала бащиния си дом. Ромите вярват, 

че горящите свещи ще осветяват пътя на булката занапред до най-дълбоки старини, така че тя 

винаги да има светлина и щастие в живота. 

Горящите свещи не се изгасят. Щом пламъкът наближи дланите те се потапят в паница с 

брашно. След това кръстницата къносва и косата на девойката. През цялото време бъдещата 

булка трябва да мълчи. Нейните приятелки на шега се опитват да я заговорят, подхвърлят и 

закачки, но тя трябва да запази тишина. 

След като къносването приключи, кръстницата забулва момичето с червен воал и заедно с 

младоженеца ги извежда на двора. Там музиката свири традиционна песен, която при много 

роми-мюсюлмани е на турски език. На двора сватбарите поздравяват младоженците. Това става 

по следния начин: Техни приятели разпъват над тях червен (а някъде – син) воал, който е 

символ на честността и непорочността. Под воала застават младоженците. Всички сватбари 

минават край тях, пожелават им нещо и ги накичват  с пари. Ако сватбарите са по-възрастни, 

младоженците им целуват ръка в знак на уважение. 
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При ромите-християни вместо къносване се прави сплитане на момата. В петъчната вечер в 

бащиния и дом се събират нейните приятелки. Идва кръстницата, която сплита дългата 

моминска коса на плитка. До тогава, момичето е носело косите си свободно спуснати, но от 

този ден ще трябва да се сплита. През това време приятелките на момата замесват празничните 

хлябове, като им пеят песни. След това се устройва тържество с много музика и веселие. 

При ромите-рудари вечерта преди сватбата се нарича фидилес. Родителите на момчето идват в 

бащината къща на булката за да покажат своето уважение към нея и родителите й. Гостите се 

посрещат задължително с кафе. Устройва се тържество, като през цялата вечер родителите на 

момчето са длъжни да изпълняват всички желания на роднините на момичето. Често ги карат 

да танцуват на масата, да танцуват стъпили в тава и т.н. Това се прави за да се провери – 

наистина ли искат снаха си. 

13.5 СВАТБАТА 

В събота сутринта започва същинската сватба. До обяд сватбарите са разделени на две – 

роднините на момчето се приготвят в неговата къща, а целият род на момичето се е събрал в 

бащиния и дом, за да подпомогне достойното изпращане на булката. В двете къщи паралелно се 

извършват ред ритуали. 

В дома на момчето идва бръснар, който тържествено избръсва младоженеца. Това се прави, за 

да видят всички, че той вече е голям, че не е дете, а мъж за женене. По време на избръсването 

кларнетистът свири стара тъжна мелодия. Младоженецът не бива да плаче, за да остане 

всичката тъга назад в живота му. 

След това младоженецът, кръстникът и роднини тръгват към дома на булката. Най-отпред 

върви по-малък брат на младоженеца или негов братовчед (задължително трябва да е неженен), 

който носи сватбено знаме. То се състои от две ивици плат - бял и червен, като на върха му има 

забодена ябълка и китка цвете. Червеният плат символизира непорочността на момичето, а 

белият – на момчето. Завързването на двете ивици показва на всички, че се създава ново 

семейство. Ябълката върху знамето символизира плодородието и е пожелание за много деца и 

богатство. 

През това време в къщата на девойката се прави забулване. Рано сутринта неин братовчед отива 

до близък кладенец, за да донесе вода, с която тя ще си измие лицето. Докато пълни водата, 

момъкът нарича: “Колкото е дълго въжето на кладенеца, толкова дълъг и щастлив да е живота 

на булката и младоженеца! Да имат много деца, много пари, много щастие…” 

След донасянето на водата кръстницата измива лицето на булката и я забулва. Това се прави по 

следния начин: Върже се престилка през кръста на булката (престилката трябва да е хлабаво, 

свободно завързана, така че булото да може да се прекарва през нея). Кръстницата прекарва 
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булото три пъти през престилката и над главата на младоженката, като през това време нарежда 

и благославя младото семейство за щастие и благоденствие. 

Когато пристигне процесията с младоженеца, роднините на булката завардват вратите. Те искат 

пари, за да ги отворят. След това младоженецът трябва да откупи обувката на булката, 

чантичката и още ред други неща. Всичко това става с много шеги, музика, хора и кючеци. 

В сватбения ден облеклото на булката е бяла булчинска рокля – както облеклото на булката в 

българската сватба. При някои роми-мюсюлмани и до ден днешен е запазена традиционната 

сватбена носия “дон антери” – шалвари и бяла риза (по-скоро блуза). Но тя се носи на годежа 

или вечерта преди сватбата. Калдарашите обръщат голямо внимание на дрехите, които носи 

булката – те трябва да са нови, красиви, скъпи и за всеки ден тя да е с различна премяна. Но и 

при тях на сватбения ден задължителното облекло е бялата булчинска рокля. 

След това процесията отвежда булката към бащиния дом на младоженеца. В момента, в който 

младото семейство излиза от булчината къща се свири традиционната българска песен “Ела се 

вие, превива!” 

На тръгване булката взема на ръце малко дете и една пита, след което ритва менче с вода и 

здравец. Това се прави, за да бъде живота на младото семейство пълен с деца, винаги на 

трапезата да има хляб и да им върви по вода. 

В миналото по пътя между дома на булката и дома на младоженеца са се поставяли символични 

препятствия, роднините на булката са устройвали “засади” и са искали откуп, за да пропуснат 

процесията. Това се е правело, защото този път е символизирал израстването на децата, тяхното 

превръщане в зрели хора, а всяко израстване винаги е свързано с препятствия и трудности. 

На входа на момковата къща излизат свекъра и свекървата. Те захранват младоженците с хляб и 

мед. При много роми-мюсюлмани е запазен обичаят булката да намазва вратата на новия си 

дом с мед или със сладка вода – за да им е сладък живота в новия дом. След това роднините на 

булката внасят нейния чеиз. 

13.6 СВАТБЕНОТО ТЪРЖЕСТВО 

 След посрещането на булката в новия и дом идва ред на сватбеното тържество. В миналото (а 

понякога и днес) то се е правело на открито -  на поляната край ромската махала или на 

улицата. За целта са се издигали големи шатри, които са побирали по 200-300 човека. Днес все 

по-често сватбеното тържество се прави в ресторант. 

Важна част от сватбеното тържество при ромите е оркестърът. При по-големи сватби се вземат 

дори два оркестъра, но е задължително музиката да свири непрекъснато. Тъй като на сватба 

идват десетки и дори стотици роднини, приятели или просто жители на махалата, а всеки човек 

има различен вкус, то е важно оркестърът да свири разнообразна музика, за да удовлетвори 
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желанието на всеки. Добре известно правило е, че ромската сватба се прави от музиката – щом 

музиката е добра, сватбата се помни години наред. Ромите – независимо дали са бедни или 

богати – обичат да се веселят от сърце, да изливат душата си в песен и музика, затова 

сватбарските оркестри са на особено уважение. 

По време на сватбеното тържество особено внимание се обръща на масата, зад която сядат 

родителите на момичето. На нея трябва да има всичко, което те поискат - това е знак за голямо 

уважение към тях. При някои роми (напр. калдарашите) през първия ден от сватбата 

младоженците също застават зад масата на родителите на момичето. По време на тържеството 

булката и женихът са завързани един за друг с червена лента. 

Важен момент в сватбата при много роми е даряването. Всички гости трябва да подарят нещо 

на младоженците. От една страна това е знак на уважение към тях. От друга - младото 

семейство се нуждае от много неща, за да започне своя нормален живот. Обикновено ромите 

даряват пари. Смята се, че дори един ром да е беден, на сватбата на свой роднина или приятел 

трябва да дари колкото се може повече пари. 

Особено тържествено протича даряването при ромите-калдараши. Там то е превърнато в начин 

за взаимопомощ и гаранция за запазване на родовите връзки. Оркестърът застава до човека, 

който дарява, изпълнява песента, която той поиска и му дава думата. Човекът отправя 

пожеланията си към младоженците и обявява какво дарява. Калдарашите даряват наистина 

възможно най-много пари и така младото семейство събира голяма сума. Но според традицията 

на тази ромска група, след време младоженците задължително трябва да отидат на сватбата на 

човека, който ги е дарил (или на неговия син). И в знак на благодарност и уважение да дарят 

повече от неговото дарение.  

На ромската сватба – подобно на българската – най-често срещаното пожелание, което 

сватбарите отправят към младоженците е да имат много деца. За ромите най-важното нещо в 

живота са децата. Те са по-важни от парите, положението в обществото и всичко друго. За най-

голямо нещастие ромите смятат липсата на деца. 

Сватбеното тържество продължава през целия ден. При калдарашите, както и при някои други 

роми в събота през нощта е първата брачна нощ на младоженците. Тогава те правят ритуалът 

“ракийница”, който другите роми правят на годежа (“нишана”). 
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III КОМУНИКАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО  

(В РОМСКАТА ОБЩНОСТ) 
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14 ВЪВЕДЕНИЕ  

Успехът и ефективността в работата на всеки един човек до голяма степен зависят и от 

неговите умения за общуване. Комуникацията с хората от ромски произход е често 

комуникация с лица, които са с ниско образование, показват липса на разбиране на 

словенския език и често се ангажират с неприемлива невербална комуникация. Това 

води до по-малки или големи конфликти, които биха могли да бъдат предотвратени с 

по-добро познаване на ромската култура и с подходяща комуникация. Подходящата 

вербална и невербална комуникация често може е ключът към по-ефикасното 

разрешаване на различни проблеми. Ролята на комуникацията между професионалния 

персонал и между професионалния персонал и "клиента" е много важна. Липсата на 

информираност на последния или недостатъчната квалификация в комуникацията може 

да бъде причина за разногласия, и, следователно, за оплаквания от работата на 

съответното лице.  

Успешната комуникация, създаването на позитивна нагласа е важен фактор за успешно 

посредничество или успешно и ефективно разрешаване на оплаквания, въпреки 

различните гледни точки на отделните лица. Посредничеството, като форма на нова 

култура за разрешаване на спорове, се основава на конструктивната комуникация, 

изслушването един друг, зачитането на желанията и нуждите и търсенето на общо 

решение, което ще задоволи и двете страни 

 

15 КОМУНИКАЦИЯ 

Комуникацията може да се определи като процес на разбиране на същността на обмена 

на информация. Изразът произлиза от латинската дума "communicare", което означава 

да се консултирам, обсъдя, питам за съвет. Комуникацията е една от централните 

социални дейности в ежедневието на едно лице (Možina et al, 2004, стр. 50). 

Тя има различни ефекти. Може да доведе както до хармонизация на отношенията 

между хората, така и до конфликт. 

Без комуникация не може да има взаимоотношения, интимност, сътрудничество, 

настроения и състрадание. Ние не можем да се откажем от нея. Дори когато не 

"общуваме", ние обменяме или предаваме информация (Ule, 2005 г., стр. 20). 

Вербалната комуникация се осъществява, когато говорим или пишем. Невербалната 

комуникация се осъществява най-вече чрез езика на тялото. Това включва лицева 

мимика, жестове с ръце, разстояние от събеседника, поза на тялото и тон на гласа. При 
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невербалната комуникация времето и мястото на общуване са важни. Но трябва да 

подчертаем, че ние общуваме невербално, дори когато не искаме да общуваме. 

15.1 КОМПОНЕНТИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА  

Най-простата комуникационна система се състои от (Možina et al, 2004, p. 51): 

 Подател 

 Получател 

 Съобщение или информация, и 

 Трасе на комуникацията 

 

Фигура 4: Комуникационна система (Източник; Možina et al, 2004, p. 51) 

15.1.1 Подател и получател 

Подател е лицето, което създава съобщенията и ги предава. Той следва да прилага 

следните правила за успешна комуникация: 

 Подателят трябва да има ясно определена цел относно това, което иска да 

предаде. 

 Съобщението трябва да бъде ясно и разбираемо за получателя, за да разбере 

каква информация предавя подателят.  

 Подателят трябва да разбира възможно най-добре лицето или лицата, на които 

предава съобщението – техните ценности, роля и интереси; това има голямо 

значение за това как ще бъде разбрано съобщението и как те ще реагират на 

него. 

Съобщение 

Обратна връзка 

комуникационен канал 

ПОЛУЧАТЕЛ ПОДАТЕЛ 
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 Подателят трябва да се опитва да разбира собствените си действия в 

комуникационните процеси, защото това ще му позволи да предскаже по-добре 

отговорите на получателите.  

 Подателят трябва да познава правилата на комуникация, за да избере метод на 

комуникация: говорим, писмен, невербален или комбиниран. Той ще избере 

форма, която да пасва на получателя, както и три други фактора: разходи за 

комуникация, т.е. използване на съответните фондове, налично време и 

ефективност на методите за комуникация.  

Получателят е лице, за което е предназначено съобщението и което получава 

съобщението. Така условие за комуникация е способността на подателя да предаде 

съобщението и способността на получателя да го получи. 

15.1.2 Съобщение 

Съдържа факта, мнението, пожеланията, накратко, информацията, която подателят иска 

да предаде на получателя. То се изразява с думи, жестове или различни знаци, така че 

често се нарича просто сигнал. Съобщението трябва да е ясно, така че получателят да 

знае какво иска да каже подателят. Съобщението трябва да е и кратко, без ненужни 

фрази и излишни думи, които само отежняват комуникационния канал.  

15.1.3 Комуникационен канал 

Пътят, по който съобщението пътува от подателя към получателя. Може да бъде пряк 

контакт между подател и получател, писма, както и различни технически медии, 

особено комуникационни линии; комуникационните канали могат да съществуват 

технически, но оживяват в организационен смисъл, само когато ги използваме за 

комуникация. 

15.1.4 Обратна връзка 

Целта на комуникацията е да предаде информация от мисълта на едно лице към 

мисълта на друго лице или лица, както се изисква от информация, съглашение, влияние 

и други подобни. Комуникация, която постига поставената цел, се счита за успешна. За 

да разберем дали е постигната целта, трябва да получим обратна връзка от получателя. 

Ето защо комуникацията не е успешна, докато не разберем от получателя дали е 

разбрал информацията, независимо дали е съгласен с нея и дали е доволен или не. 
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15.2 МЕТОДИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ  

 

Фигура 5: Методи за комуникация (Източник; Možina et al, 2004, стр. 55) 

15.3 ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

Тя включва устна и писмена комуникация. Писмената комуникация се осъществява 

чрез писма, вестници и списания, информационни табла и много други инструменти, 

особено електронни и оптични, които предават съобщения, написани с думи, символи, 

рисунки и цветове. 

Най-изразителната форма на социална активност в комуникацията е словото. Това е 

комуникация с използване на речеви знаци, думи, фрази от думи, изречения. 

Устната комуникация включва речи, официални разговори между двама души, 

разговори в група или с група, както и неформални разговори. Устната комуникация е 

бърза и обикновено включва обратна връзка. Тя също така дава възможност за 

едновременна комуникация с повече хора. Предимствата на устната комуникация са, че 

тя може да бъде изпращана бързо и получателят може веднага да ни информира за това 

как е разбрал информацията. Ако възприемането на информацията не съвпада с 

намерението на подателя, той има възможност да допълни информацията или да я 

коригира. Условието е, разбира се, събеседниците да говорят на един и същ език 

(Možina et al, 2004, 54). 

Невъзможно е ангажирането с компетентна комуникация без добро владеене на 

семантиката на езика. Отсъствието на лексика прави съобщението трудно. 

Вербална 

КОМУНИКАЦИЯ 

Невербална 

- Устна 

- Писмена 

- Език на тялото 

- Място, време 

- Лични вещи, дрехи 

- Миризма, докосване 
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Въпреки това, богатият речник и познаването на граматичните правила относно 

структурата на изречението не са достатъчни за добра комуникация. Последната 

изисква също познания по подходящата и разумна употреба на езика в различни 

комуникационни ситуации. За да говорим един с друг, трябва да знаем как да 

осъществим взаимен контакт. Така че трябва да знаем как да се обръщаме към другите, 

да ги привличаме да разговарят и да ги изслушваме. Обръщението към събеседника е 

първата стъпка във всеки социален контакт. Когато се обръщаме към хората, 

обикновено следваме утвърдени културни норми, но дори тези норми се променят в 

зависимост от обстоятелствата. Има ясна разлика между по-официалното и 

неофициалното обръщение (Ule, 2005 г., стр. 139, 140). 

15.4 НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

Само малък процент от нашата комуникация с други хора се извършва на определено 

езиково ниво. Преобладаващата част от комуникацията се осъществява чрез използване 

на цялото тяло. Но дори и в рамките на езиковата комуникация съществува паралелна 

на езика комуникация, която се изразява като емоционално-натоварени акценти, 

крясъци или, напротив, серии от мълчание между думите. На "практика", хората 

комуникират равномерно, както вербално, така и невербално, и само съчетанието от 

двата метода осигурява комуникационния ефект (Ule, 2005 г., стр. 194). 

Вербалната комуникация е нещо, в което сме майстори, тъй като рядко допускаме 

езикови грешки и можем да контролираме речта. Невербалната комуникация е много 

по-трудна за контролиране. Това означава, че по-малко квалифициран участник може 

да "допусне грешка на езика" или да разкрие много неща, които не би искал, 

позволявайки на по-съзнаващия участник да научи много повече, отколкото би научил 

от изречените или написани думи. Това ни води до заключението, че вербалната 

комуникация е много по-надеждна и по-малко рискова от невербалната (Možina et al, 

2004 г., стр. 55). 

Невербалните знаци поддържат нивото на комуникация и по този начин повишават 

разбирането и запомнянето на съобщенията. 

Ние никога не изпращаме или получаваме невербални съобщения по един единствен 

начин и чрез един канал. А именно, ние комуникираме едновременно с външен вид, 

жестове, глас. Измежду невербалните знаци жестове са най-силните. Те представляват 

най-широкият, най-ясният и дефиниран речник на невербалната реч и са значително 

определени от културата. Някои жестове са положителни, като ръкостискането, когато 

поздравяваме някого. Вдигнатият среден пръст има негативно значение. 

Комуникацията, но най-вече нейната невербална част, също се влияе от мястото. Ако се 



 

66 

 

чувстваме неудобно на дадено място, комуникацията е вдървена и накъсана. Такива 

места включват, по-конкретно, резервати, затвори, психиатрични болници, специални 

квартали в градовете за конкретни етнически групи и т.н. (Ule 2005, стр. 206, 220). 

 

Повечето проблеми и затруднения в комуникацията се елиминират, ако познаваме 

обстоятелствата на всички в комуникационния процес, ако сме добре подготвени за 

разговора и ако знаем как да се изслушваме събеседниците, но преди всичко е важно да 

вярваме в правотата на нашите действия. 

 

Каква информация предава тялото ви? 

 Поглед / очи: 

 Насочен(и) към събеседника или, по-конкретно, към очите му (но не 

прекалено дълго).  

Важно: активност на зеницата, трепкане на клепача, гледане в различни 

посоки и др. 

 Уста:  

 Не може да скрие нашите възгледи и мислене; с времето устата придобива 

нашите личностни черти.  

Важно: отворена – затворена уста, фалшива усмивка, стисната уста ….  В 

комбинация с ръцете може да разкрие лъжа или несигурност; 

 Лицеви мускули: 

 Важно: Част от мускулите, особено тези около очите и устата, не могат да 

бъдат контролирани или се контролират трудно, когато сме под стрес или в 

предизвикателна комуникация; 

 Поза на тялото: 

 По принцип, тя показва с кого комуникираме; 

 Положение на главата:  

 Изправено, спокойно, в неатакуваща позиция (главата е изнесена леко 

напред); 

 Ръце:  

 Показват повече, отколкото желаем да знаем или предполагаме.  
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Важно: положение на дланите, стискане на дланите, положение на ръцете, 

положение на пръстите; 

 Положение на краката:  

 Отпускане върху единия крак, събрани крака (несигурност, подчинено 

положение), разтворени крака (сигурност, сила), кръстосани крака 

(арогантност, отказ); 

 Дейност на тялото по време на комуникацията:  

 Важно:  

  Почесване по врата = възможна лъжа, съмнение, несигурност, 

  Почесване на носа или ухото = не съм заинтересован, да сложим 

край на комуникацията; 

 Облекло:  

 Важно: подходящо за класата и положението, без отклонения от 

мнозинството; индивидуалността се изразява дискретно, цветовете 

(преобладаващите) в случай на избор показват личността на индивида 

(тъмносиньото има положителен ефект, кафявите нюанси - точно обратния); 

като цяло, няма големи ограничения за жените, що се касае за стил и 

цвят; по-строги са правилата за мъжете. 

 Дистанция при комуникация: 

 Важно: не прекалено близо (навлизане в личното пространство), не 

прекалено далече (подчиненост…), на една и съща височина (седнали, 

прави).  

15.5 КОМУНИКАЦИЯ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ 

Важно е да се подчертае основната отправна точка на самосъзнание на всеки индивид 

на работното му място, участващ в непрекъсната комуникация, той трябва да ЗНАЕ как 

да говори с хората, защото в противен случай неговата мисия или изпълнение на 

работата са често неефективни. Работата на държавния служител и комуникацията са 

тясно свързани и това се отнася както за вербалната, така и за невербалната 

комуникация. 

При вербалната комуникация преобладава устното общуване. То е очевидно, защото тя 

присъства във всяка процедура с членове на дадена общност. Представлява или 

разговор, даващ информация или подобни, или изпълнение на служебните задължения 



 

68 

 

и евентуално използване на определени пълномощия. Комуникацията със самите 

служители в голяма степен е също устна. 

Писмената комуникация, под формата на различни покани за интервю, писма, молби, 

уведомления и други подобни, има своите предимства. Тя не е преплетена с невербална 

комуникация, освен, разбира се, в случаите, когато е комбинация от писмена и устна 

комуникация при дадено събитие. 

Защо е необходимо подчертаването на невербалната комуникация? Невербалната 

комуникация на подателя на съобщението (говорител) показва връзката му със 

събеседника, събитието, а също и неговата професия. Образът (добрата подготовка) и 

външният вид сами по себе си демонстрират силата на невербалната комуникация и 

допълнително подкрепят съобщението.  

15.6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ТЕРМИНИ 

Някои специалисти използват "свой собствен език (езикови кодове)" в комуникацията 

помежду си или професионален жаргон, при което те обикновено използват технически 

термини, както е посочено в заглавието. Те са свързани с формите на работа и мерките, 

които се прилагат по време на работа. 

Използването на професионален жаргон извън кръга на специалистите означава, че 

събеседникът няма да разбере съобщението или няма да го разбере напълно. Така 

правилното и пълно разбиране изисква допълнителна информация от подателя на 

информацията. Държавните служители трябва да са добре запознати с кого 

комуникират и да се стремят към подходяща и ясна комуникация. 

Въпреки правното задължение да използват официалния език при официални 

процедури, познаването дори само на основите на езика на събеседника, който не 

владее официалния език, може да допринесе значително за по-ефективната 

комуникация и работа на длъжностното лице. По този начин ние показваме, че 

уважаваме културата и езика на събеседника и това вероятно ще ни даде възможност да 

създадем добри условия за комуникация, която ще продължи на официалния език. 

15.7 ОБУЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБЩНОСТ 

Многото провеждани в Словения курсове за обучение в тази област доказват, че 

включването на експерти от различни области на обществените услуги в такива 

курсове е много важно. 

Познаването на определени особености, свързани с историята, културата, 

традиционните обичаи и език на всяка етническа общност или малцинство е 
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допълнително умение, което е много полезно и подпомага държавните служители при 

изпълнение на служебните им задачи и разбирането на евентуални конфликти. 

Основното указание е просто: ние всички имаме право на равно третиране, което 

накратко означава следното: 

 ИЗПОЛЗВАНЕТО на расистки и обидни изрази като "негър", "циганин" е 

неетично, незаконно и непрофесионално. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ на проблемите, които можете да причините на 

етническите малцинства чрез използване на жаргон или шеги за тяхна сметка. 

 ИЗБЯГВАЙТЕ предразсъдъците и подценяването на другите. 

 БЪДЕТЕ мили и вдъхвайте увереност на жертвата. 

 БЪДЕТЕ НАЯСНО с културните различия в езика на тялото; например, 

отместването на погледа вместо поддържане на контакт с очите не винаги е признак 

на непочтеност или неуважение. 

 ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА имайте предвид, че събеседникът ви може да не ви 

разбира напълно.  

 ОБРЪЩАЙТЕ СЕ към събеседника си, използвайки неговото собствено и 

фамилно име, не с прякори или глезени имена.  

 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ от коментари и действия, които ще засилят усещането на 

хората за страх и обида. 
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16 ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Много експерти поставят посредничеството между алтернативните форми на 

разрешаване на споровете. Неговата универсалност се демонстрира от факта, че то е 

полезно във всички области. Напоследък посредничеството придобива все по-голямо 

значение в Словения, по-специално във връзка с намаляване на резервите.  

Различни определения за посредничество:  

 Структуриран метод за разрешаване на спорове, който помага на страните в 

конфликта да постигнат споразумение, което няма обвързващо решение за изхода, с 

помощта на трето, неутрално лице;  

 Помирителен процес, при който независим и неутрален медиатор помага на 

страните в спора за постигане на решение в кратък период от време, като изхожда 

от техните общи интереси. Те съвместно подкрепят решението, считано за желано и 

приемливо от страните в спора; 

 Процес, при който специално квалифицирано неутрално трето лице помага на 

страните да представят своята позиция и да намерят и да проучат възможностите за 

разрешаване на спора помежду си. 

Независимо от това, посредничеството не може да бъде приравнено с преговори или 

арбитраж. Преговорите са процес, при който заинтересованите страни разрешават 

спорове, споразумяват се за по-нататъшни насоки за разработване на мерки, сключват 

сделки в полза на индивид или колектив / или се опитват да постигнат резултати във 

взаимна изгода (Уикипедия, 2013 г.). Арбитражът е правна процедура по разрешаване 

на спорове извън съда, при която страните предоставят вземането на решения на 

определено лице или лица, т.е. арбитър или арбитражен съд, и дават съгласието си за 

обвързане с арбитражното решение (Уикипедия, 2013 г.). 

По същия начин, посредничеството не може да се приравни с консултиране, уреждане 

или намеса, които имат сходно значение или цел, но не са задължително свързани със 

съгласието на страните в спора. 

Съществените характеристики на посредничеството според Šetinc Tekavčeva (2002 г.) 

са следните: 

 Сътрудничество на трето лице (медиатор); 

 Неутралитет на медиатора; 

 Медиаторът не е упълномощен да приема задължителни решения; 

 Съвместно договорено решение; 

 Улесняване на преговори и създаване на безопасна среда за преговорите; 
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 Овластяване на страните; 

 Конфиденциалност; 

 Медиаторът не съветва страните; и 

 Справяне с антагонизма между страните. 

16.1 ИСТОРИЯ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО 

Посредничеството е старо, колкото е и човечеството. Съвместното разрешаване на 

спорове винаги е било тенденция в различните култури. Най-старите данни относно 

посредничеството датират от периода на шумерската цивилизация. На територията на 

Азия посредничеството е било господстващ метод за разрешаване на спорове. 

Събрание на жителите на селото е все още една от формите на неформално 

разрешаване на спорове в Африка, на което един от селските лидери помага за 

намиране на решение без авторитарност и осъждане. Във всички култури 

посредничеството съществува в рамките на рода или разширеното семейство. Според 

Iršič (2010), неформалните методи за разрешаване на спорове са се запазили само в по-

сплотени общности като религиозни общности, етнически и религиозни групи. 

Посредничество е използвано за първи път през Средновековието. Появата на 

търговското посредничество в Англия датира от 1353 г. Освен това, посредничество 

като основна мярка за разрешаване на спорове е било използвано в Китай и Япония. 

Известно е също така и в Африка. Посредничеството преживя нов бум през 1960 г. в 

САЩ, по-специално във връзка с намаляването на случаите в претрупаните 

американски съдилища. 

В Словения посредничеството започна да се развива преди десетилетие. Говорим за две 

линии при посредничеството. Първо, посредничеството е алтернатива на съдебното 

производство или е свързано със съдебното производство. Другата форма на 

посредничество е извънсъдебна или заместваща форма на разрешаване на спорове. 

Последната все още не е придобила популярност в Словения. 

16.2 ПРЕДИМСТВА НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО 

Ако страните разрешат спора си, посредничеството със сигурност е по-бърза и 

обикновено по-евтина процедура. Освен върху скоростта и икономичността, акцент се 

поставя по-скоро върху факта, че посредничеството позволява на страните да бъдат 

господари на собствената си съдба или им осигурява автономия. При един съдебен 

процес такава автономия няма (Betetto et al, 2011).  

 



 

72 

 

Iršič (2010) също посочва скоростта и икономичността на процеса и автономията на 

участващите страни като предимства на посредничеството. В допълнение към по-

горното, той посочва и други предимства на посредничеството. Едно от тях е 

ефективността. Той посочва, че до 90% от процедурите, включващи посредничество, са 

успешни. Освен това, предимства на посредничеството са и взаимното удовлетворение 

и приемливостта на решението. С оглед на това, той говори за решения, от които двете 

страни могат да бъдат напълно и изцяло удовлетворени, както и за решения, от които 

страните не са напълно удовлетворени, но са приемливи и по-добри и за двете страни, 

отколкото оставянето на въпроса нерешен. Едно от предимствата, по негово мнение, е и 

по-високата надеждност на споразумението. Той определя, че надеждността на 

изпълнение на споразумението, прието при посредничеството, е по-голяма от 

надеждността на изпълнение на решенията на съда в подобен спор. Той твърди, че при 

посредничеството не съществуват негативни рискове и подкрепя това, като казва, че 

дори и в случаите, когато посредничеството е било неуспешно, ситуацията не се е 

влошила. Според него всяка процедура по посредничество има положителни странични 

ефекти: 

 Разработва ефективни форми за предотвратяване и разрешаване на проблеми и 

разногласия; 

 Подобрява отношенията и сътрудничеството между спорещите (преди това) страни; 

 Намалява възможностите за влошаване на споровете в бъдеще; и 

 Други положителни последици от разрешените конфликти. 

 

Според Baruch Bush и Folger (2011), предимство на посредничеството може да бъде 

също така фактът, че то не се ограничава с правни категории или правила, тъй като 

неговата адаптивност, неформалност и общо съгласие може да открие едно цяло 

измерение на проблема, пред който са изправени страните. Друго предимство на 

посредничеството е по-малката несъразмерност на властта между страните. Авторите 

добавят, че посредничеството може да намали икономическите и емоционални разходи 

и е въпрос на удовлетвореност. 

16.3 ВИДОВЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Най-простото разделение на посредничеството е на формално и неформално. В 

допълнение, познаваме различни видове посредничество в съответствие с различни 

критерии, стил и начини. Някои от най-известните видове посредничество са 

трансформиращо, улесняващо и оценъчно.  
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16.3.1 Трансформиращо посредничество 

То се фокусира върху два основни интерактивни процеса: овластяване и признаване. То 

се занимава със спорове по най-всеобхватния начин. При този тип посредничество 

участващите страни вземат решенията самостоятелно. Ролята на медиатора е да даде 

възможност на страните да вземат решения относно съдържанието на 

посредничеството и неговия процес. В допълнение, медиаторът е много активен в 

подкрепа развитието на конфликта в правилна и конструктивна посока. То е подходящо 

за по-сложни и по-утежнени конфликти със силно присъствие на проблеми във 

взаимоотношенията и / или в емоционално отношение (Iršič, 2010).  

Baruch Bush и Folger (2010) описват подробно овластяването в рамките ва 

трансформиращото посредничество. Една страна е овластена, когато постигне ясно 

осъзнаване на това кое е важно и защо и какви са нейните цели и интереси. Наред с 

другите неща, страната постига овластяване, когато оцени предимствата и слабостите 

на аргументите си по един по-всеобхватен начин, както и предимствата и слабостите на 

възможните решения, докато мисли, претегля и решава какво желае самата тя. 

Признанието се постига, когато страната осъзнава, че наред със силата, необходима за 

изразяване на собствената си позиция, тя също така притежава някаква способност да 

мисли, уважава и признава позицията на други, с други думи, когато престане да мисли 

само за собственото си положение,  но също така е в състояние до известна степен да се 

съсредоточи върху това, което преживява другата страна.   

16.3.2 Улесняващо посредничество 

Вярва се, че хората, които вземат участие в спор, най-добре разбират какво е 

необходимо за самите тях и помежду им. Такова посредничество помага на страните в 

спора да вземат решенията самостоятелно. Но медиаторът предлага на участниците 

структурирана процедура, чрез която те търсят съвместно приемливи решения. 

16.3.3 Оценъчно посредничество 

Този тип посредничество е по-фокусирано върху правното положение на страните, а не 

върху личните потребности и интереси. Ролята на медиатора, който обикновено е 

правен експерт, е оценка на въпросите от правна или професионална гледна точка. Този 

тип посредничество е по-близко до анализа на "разходите и ползите".  
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16.4 ПРОТИЧАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО 

Протичането на посредничеството включва определени фази, за които няма единно 

становище, тъй като експертите разделят посредничеството по различни начини, с 

вариращи от 3 до 8 фази. Така броят на фазите зависи от броя на факторите, свързани 

със сложността на казуса, броят на лицата, участващи в спора, предмета на спора, 

страните и т.н. 

По-долу е посочено протичането на посредничеството в три прости фази, определени 

от Iršič (2010): 

 Първоначални или подготвителни фази; 

 Основни фази; 

 Заключителни или последващи фази. 

Фазите на посредничество са описани от гледна точка на медиатора, а не на страните в 

спора, тъй като за страните фазите започват още преди те да влязат в контакт с 

медиатора или преди всяко обръщане за посредничество, защото те обмислят 

разрешаването на спора практически от началото на неговото възникване.  

16.4.1 Първоначална или подготвителна фаза 

Тази фаза включва първия контакт и запознаването с проблема, поканата за 

посредничество и получаването на съгласие за посредничество. Първият контакт се 

осъществява чрез средствата за комуникация или под формата на личен контакт. Това 

позволява на медиатора да се запознае със спорния въпрос и съответните роли на двете 

страни. Той информира страните за протичането на посредничеството, но в повечето 

случаи самите страни дават инициативата за посредничество. Медиаторът също така 

може да се информира за спорния въпрос чрез трето лице, което желае да бъде 

осъществено посредничество между страните в спора. Така поканата за посредничество 

е предназначена за другата страна или за двете страни в зависимост от това кой е 

инициаторът. Медиаторът приканва участниците да постигнат съгласие. В поканата 

медиаторът представя себе си, представя контекста, накратко обяснява какво е 

посредничество, дава възможност за задаване на въпроси относно процедурата, кани на 

първа среща, изслушва възможните пречки и представя следващите етапи на процеса. 

Ако някоя от страните не приеме поканата или не даде съгласието си, медиаторът не 

трябва да притиска или убеждава събеседниците. Посредничеството е доброволно, така 

че това решение трябва да бъде уважавано. Важно е в такива случаи медиаторът да чуе 

причините за отказ, при което активно изслушва, изяснява и подчертава 
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положителното, отбелязва казаното и търси възможности (какви са пречките, в какъв 

случай биха били склонни да сътрудничат, подчертава готовността за сътрудничество). 

Някои експерти отбелязват, че привличането на страните е първата и най-критична 

фаза на посредничеството. 

16.4.2 Основни фази 

Що се отнася до тези фази, Iršič (2010) подчертава значението на въвеждането на 

посредничеството и ролята на медиатора в него. Той препоръчва на медиатора да 

показва гостоприемност или положителна ориентация по отношение на тяхната 

готовност за конструктивно разрешаване на споровете, въвежда цели на 

посредничеството, роля на медиатора, предлага основните правила и получава 

съгласието на участниците за изпълнение на процедурата по посредничество. Като 

основни правила на поведение, Iršič съветва медиатора да постига съгласие от страните, 

разговорът да се провежда по правилния начин, което означава, че когато единият 

говори, другите слушат, да обяснява на страните, че са равни и да ги приканва да се 

въздържат от всякакво насилие, враждебност, заплахи и обиди. По негово мнение, 

споразумението за посредничество има само правна стойност и може да бъде съставено 

в писмена форма. Срещите със страните могат да бъдат съвместни или отделни. Iršič 

предупреждава за слабостите на отделните срещи, тъй като те забавят и разделят 

процеса, увеличават подозрението и застрашеността, пораждат съмнение в 

неутралността на медиатора, както и усещането, че страните се чувстват като жертви на 

заговор. Що се отнася до съвместните срещи, той казва, че те са в основата на процеса 

на посредничество, особено при трансформиращото посредничество, при което 

акцентът е върху овластяването на участниците за разрешаване на спорния въпрос от 

самите тях. Той също така предупреждава, че понякога посредничеството трябва да 

бъде прекъснато, особено ако конфликтът е твърде сложен, ако процесът не се 

придвижва дълго време, ако една от страните се въздържа или ако страната / страните 

злоупотребяват с посредничеството с цел забавяне, получаване на информация и т.н. 

Основната фаза е известна и като фазата на разрешаване на проблема. Най-важното 

нещо в тази фаза е дефинирането на проблема, намиране на ядрото на проблема, което 

често не е ясно забележимо. След това се предлагат възможни решения и техните 

оценки. Следват преговорите, което означава директно взаимодействие между 

страните. Като възможост за улесняване на преговорите, той споменава отделните 

срещи и стратегии и техники, които медиаторът може да използва за тази цел. 

Ключ към успешното разрешаване на спор чрез посредничество е и проучването на 

интересите на страните и нефокусирането върху техните гледни точки. Само ако са 
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спазени интересите и на двете страни, е възможно постигането на решение, приемливо 

и за двете страни (т.е. печалба – печелившо решение). Ако искаме някой да промени 

мнението си, трябва да знаем какво мисли (Betetto et al, 2011). 

16.4.3 Заключителни или последващи фази 

Обобщаването на споразумението или съгласието, потвърждаването на съгласието и 

удовлетворението от споразумението, написването и формализирането на 

споразумението, последващите стъпки, мониторингът на ефективността и изказването 

на благодарности принадлежат към финалната фаза на процедурата по посредничество. 

Потвърждаването на съгласието и удовлетворението е много важно, защото, ако 

страните са доволни от споразумението, това означава, че те ще се съобразят с него. 

Формализирането на съгласието не е задължително. Написва се по искане на 

участващите лица. Последващите стъпки включват и споразумение за продължаващо 

посредничество след определен период от време. С цел проследяване ефективността на 

посредничеството се препоръчва осъществяването на контакт с участващите лица след 

определено време и проверка на удовлетворението от посредничеството, които могат да 

дозатвърдят зачитането на споразумението. 

16.5 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО 

Някои експерти поставят по-голям акцент върху основните принципи на 

посредничеството, отколкото върху фазите. По-голямата част са съгласни, че основните 

принципи на всеки процес на посредничество включват: 

 Принципа на безпристрастност и неутралност; 

 Принципа на доброволното участие; 

 Принципа на конфиденциалността; 

 Принципа на неформалност на процеса; 

 Принципа на почтеността и законността; 

 Принципа на икономичността и ефективността; 

 Принципа на равнопоставеност на страните; 

 Принципа на автономия; 

 Принципа на незадължителната процедура; и 

 Принципа на самоопределянето. 

 

Самото наименование на тези принципи разкрива тяхното съдържание и, взети заедно, 

те формират същността на посредничеството. Принципът на уважение на хората и на 
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културното многообразие е също важен и е един от основните принципи на 

посредничеството в семейството според Parkinson (2011). Във връзка с този принцип, 

медиаторите трябва да гарантират уважение и равнопоставеност на участниците от 

всички раси и култури, да преминат подходящо обучение за междукултурно 

посредничество и да придобият допълнителни ресурси. 

16.6 РОЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕДИАТОРА 

Както може да се обобщи от написаното по-горе, ролята на медиатора е от ключово 

значение в процедура по посредничество. Успехът на посредничеството зависи 

предимно от способностите на медиатора. При някои сложни или по-мащабни случаи 

експертите препоръчват участието на един или повече сътрудничещи си медиатори. 

Много експерти по посредничеството са съгласни, че при спорове, в които присъстват 

много силни емоции (тъга, гняв, и т.н.), в процеса трябва да участва най-малко още 

един медиатор. Те също така потвърждават и слабостите на сътрудничеството при 

посредничество, когато медиаторите не са в синхрон и техните роли не са ясно 

дефинирани. 

За да може един медиатор да управлява посредничеството ефективно, той трябва да 

притежава необходимите лични качества и да спазва основните принципи на 

посредничеството и етичните стандарти. Медиаторът трябва да може да се 

приспособява и да бъде търпелив, така че да не оказва натиск върху страните с цел 

ускоряване на процеса. Освен това, медиаторът трябва да бъде честен, категоричен, 

интуитивен и неподправен. По време на процеса той направлява хода на 

посредничеството чрез насочване на комуникацията, перифразиране на изявленията в 

положителни и продуктивни такива, подчертавайки стойността на емоциите на 

индивида, както и значението на общите интереси (Betetto et al,  2011). 

Šetinc Tekavc (2002) посочва, че почтеността и конфиденциалността са най-важните 

черти на медиатора. Тя също така посочва етичните стандарти, свързани с процеса или 

основните принципи на посредничеството. 

Iršič говори повече за ролята (2010), отколкото за задълженията на медиатора. 

Медиаторът трябва да бъде неутрален, да обслужва процеса, а не съдържанието, да 

изслушва и да се стреми да разбира, да се грижи за наличието на уважение и 

достойнство и да насочва процеса към търсене на допирни точки и възможни решения. 
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Медиаторът е като щурман на кораб, плаващ в бурно море. 

Придвижвайки се към дестинацията (постигане на съгласие между 

страните в спора), той е изложен на атмосферните условия 

((без)действие и (не)почтеност на страните) и трябва да избягва 

много рифове (неутралност или безпристрастност, прекъсване на или 

оттегляне от посредничеството, неспособност да разбере културата 

на страните и т.н.), за да пристигне, в крайна сметка, безопасно на 

пристанището (постигане на разбиране, удовлетвореност на 

страните) и да се увери дали пътниците (страните) са наистина 

удовлетворени от пътуването. Освен това от него се очаква да 

проверява тяхната удовлетвореност (или дали се спазва 

споразумението, постигнато при посредничеството) многократно 

след това, така че споменът за пътуването да не избледнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Настоящата публикация е разработена с финансовата подкрепа на програма 

«Дафне» на Европейския съюз. Партньорите по проект JUST/2013/DAP/AG/5556 

носят изключителна отговорност за съдържанието на публикацията и същата по 

никакъв начин не може да се приема като отразяваща възгледите на 

Европейската комисия.“  

 


