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...след месец Марийка (14-15 г.) разбира, че е бременна.  
Понеже са смятали, че от първия път нищо няма да стане,  
са много изненадани. Според Вас, как трябва да постъпят? 

Да се оженят и да запазят детето 75,4% 

Да запазят детето без да се женят 9,7% 

Да кажат на родителите си и те да уредят аборт 9,9% 

Да направи аборт тайно от родителите си 3,8% 

Друго 1,3% 



Статус на бременната жена 
Кхамни – бременна 

Пхари –  (букв. „Тежка”) бременна в последния месец 
Бахтали – щастлива, носеща късмет 

Бременната не бива: 
Да прескача въже – за да не се удуши бебето в пъпната връв; 
Да стои на прага на къщата, за да няма новороденото белег на лицето.  
Да краде – ще излезе по бебето белег и ако не се изповяда на някого за кражбата  
     до 40 дена, няма да се махне белега.  
Да гали или рита куче или котка, защото бебето ще се роди грозно и космато.  
Да се стряска, защото бебето ще е страхливо 
Да яде риба – детето ще бъде болнаво и податливо на зарази;  
                        или ще бъде нямо или ще има говорен дефект.  
Да яде заешкото месо – може да причини заешка устна на бебето.  
Да яде охлюви – детето ще е лигаво и сополиво 
С нож срещу бременната не бива да се реже – за да не се роди детето с вълча  
                                          устна, без ръка или с някоя друга тежка малформация.  



Табута и практики свързани с раждането 
 
 
Лохосни (от гр. Λεχουσα – Родилка): за разлика от бременната, родилката е  
“мръсна” в сакрален смисъл и всичко, до което тя се докосва, също е омърсено.  
 
 
 Къркладисване – къпане с 40 предмета на 40-я ден. Ритуал за пречистване, 
подобен на сарандисването (или “погача”). 

„…кажи на синовете Израилеви: жена, кога зачене и роди мъжко, да бъде  
нечиста седем дена; тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си  
страдание от очистяне; а на осмия ден да му обрежат крайната плът;  
и трийсет и три дена тя трябва да седи, за да се очисти от кървите си;  
тя не бива да се допира до нищо свещено и не трябва да се доближава до  
светилището, докато не изтекат дните на очистянето й (Лев.12:2-4)  



Женски социални статуси в ромските общности 

Момиче 
Ч‘ай 

Девойка 

Жена 
Джувли 
Ромни 

•   чрез ядене на билки или пиене на отвара от тях, 
•   врачки и баячки  
•   преспиването в манастир или църква в нощта срещу някой голям  
религиозен празник (особено свързаните с Богородица) 
• преспиване в алианско теке 
 
(централна Европа, средата на 20 век) 
•   Когато луната нараства, стерилната жена трябва да яде трева,  
откъсната от гроба на жена, починала от родилна треска.  
• Може да събере есенни паяжини и да ги изяде в присъствието на мъжа 
• Може да пие вода, в която нейният съпруг е еякулирал.  
• Съпругът може да вземе едно сурово яйце да пробие по една дупка от  
двата му края и да издуха съдържанието му в устата на съпругата си,  
която трябва да го изяде незабавно 

Във всички случаи процедурите са  
насочени към жената – традиционно  
мъжът не носи вина за бездетието  
на двойката. 

Практики за преодоляване  
на стерилитета: 



средната възраст за начало на съжителство без брак:   
18 г. и 4 м. 
 
най-често посочваната възраст за начало на съжителство без брак: 16 г. 
 
Дялове на съжителството с партньор като семейство: 
на 16 г. → 20%  
на 18 г. → 50%  
на 21 г. → 80% 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Начало на съжителство

Сключване на брак
Раждане на първо дете 

Раждането на първо дете  
е приблизително година  
след началото на първото  
партньорство и приблизително 
година преди сключването  
на първи брак. 



Средната възраст за раждане на първо дете при жените 
18 г. и 9 мес.,  
Средната възраст при раждане на първо дете при мъжете 
21 г. и 5 мес.  

R2 = 0.606
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Както възрастта на първо партньорство, така и възрастта за раждане 
на първо дете са силно зависими от нивото на образование  
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Средна възраст на майката при раждане на първо дете по региони 

21,2
20,5 20,5 20,3

18,0

24,1

25,2 25,6

27,5

24,9
24,4

20,2

15

17

19

21

23

25

27

29

СЗ СЦ СИ ЮЗ ЮЦ ЮИ
-7

-6

-5

-4

-3

-2
обособени зони
НСИ
разлика



Ранна раждаемост (в ‰)  

Ранна 
раждаемост 

(под 19 г.) 

Извънредно 
ранна 

раждаемост (под 
14 г.) 

1992 2001 1992 2001 
Българи 66.2 41.3 3.1 2.4 
Турци 283.1 179.6 20.3 21.5 
Роми 690.3 508.8 70.1 35.6 Източник: НСИ 



Никога не съм ползвала никое от посочените средства: 51,8% 
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Аборт по собствено желание: 28,7% 
 
Среден брой аборти: 3,3 
Средна възраст: 23 г. Приемлив ли е абортът, когато: 

жената е неомъжена 45,6% 
жената е омъжена и няма деца 10,9% 

жената е омъжена и вече има деца 74,6% 

жената е заченала след изневяра 80,0% 

Приемливи ли са сексуалните връзки преди: 

да си навършил 14 г. 16,6% 
да си навършил 18 г. 72,6% 
сватбата 55,7% 

Приемливо ли е сама жена да роди и отгледа дете: 59,5%  
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