
 

 

 Име на изследването: Изследване на ранното детско развитие в ромските 

общности1 (RECI+) - 2019 

 Ръководител на изследването: Драгомира Белчева – Петрова и Анита Джоунс 

 Период на теренната работа:  март 2019 - април 2018 

 Генерална съвкупност (основна): Децата на възраст между 0 и 6 години, 

които живеят в домакинства в някои от следните 6 сегрегирани 

квартали/населени места: 1) кв. Изток в гр. Кюстендил, 2) кв. Кошарник в гр. 

Монтана, 3) село Розино в област Пловдив, 4) кв. Надежда в гр. Сливен, 5) кв. 

Бялата пръст в гр. Шумен и 6) село Кукорево в област Ямбол. 

 Модел на основната извадка: На първа стъпка са избрани шестте квартала. На 

втора стъпка е направен скринийнг чрез случаен обход във всеки квартал, в 

резултат на който са избрани домакинства с деца между 0 и 6 години. На трета 

стъпка от всяко домакинство е избрано случайно по едно дете, за което е 

попълнена анкетната карта.  

 Реализация на основна извадка: От планирани 360 анкети са реализирани 

360 анкети – по 60 във всяко населено място. Събрана е информация за 360 

деца между 0 и 6 години. 

 Метод на регистрация: Интервю лице в лице по стандартизирана анкетна 

карта. 

 Основни теми:  

o Образование 

o Здравеопазване 

o Бременност 

o Хранене 

o Жилищни условия  

 За изследването: Изследването е реализирано от Институт Отворено общество 

– София в рамките на проект “Roma Early Childhood Inclusion (RECI+)“ и е 

финансирано от Фондация „Отворено общество - Лондон“. 

 Публикации от изследването:  

 

                                                           
1 Изследването е проведено от Институт Отворено общество – София в рамките на проект RECI+ (Roma Early 
Childhood development), възложен от Фондация Отворено общество – Лондон. Инициативата RECI+ е съвместна 
инициатива на Програмата за ранно детско развитие на Фондации „Отворено общество“, Ромския образователен 
фонд и УНИЦЕФ. 



© Данните от изследванията на Институт Отворено общество – София са достъпни за 

свободна употреба с изследователски и образователни цели. Потребителят може свободно 

да разпространява текстове, които се основават на данните от изследването, след като 

направи признание за авторството на данните. 

 

Съгласно стандартите на Българската социологическа асоциация, потребителят трябва да 

цитира настоящето изследване както следва:  

1) В „списък с използваната литература“ в печатни публикации или „бележка под линия“: Институт 

Отворено общество – София, Изследване на ранното детско развитие в ромските общности2 

(RECI+) - 2019, ръководители на изследването: Драгомира Белчева-Петрова и Анита Джоунс; база 

данни OpenData.bg;  

2) В текста в печатни публикации (в скоби): Изследване на ранното детско развитие в ромските 

общности, 2019  

3) Като източник под графики и таблици: Институт Отворено общество - София, Изследване на 

ранното детско развитие в ромските общности, 2019 

 

                                                           
2 Изследването е проведено от Институт Отворено общество – София в рамките на проект RECI+ (Roma Early 
Childhood development), възложен от Фондация Отворено общество – Лондон. Инициативата RECI+ е съвместна 
инициатива на Програмата за ранно детско развитие на Фондации „Отворено общество“, Ромския образователен 
фонд и УНИЦЕФ. 


