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Abstract: The accelerated rates of demographic aging of the population of Bulgaria, although 
with some delay, inevitably affect the aging of the country’s labor resources. This negative process 
has a direct impact on the growing imbalance between labor supply and demand, on labor 
productivity, and last but not least on the reliability of the Bulgarian economy as a place to make 
new investments. Undoubtedly, such developments are directly related to two striking trends in the 
dynamics of the active population and the labor force in the country, observed since the beginning 
of the 21st century - the continuous increase in the share of the economically active population 
employed against the background of the constant decrease of the coefficient, showing the degree 
of Replacement of people aged 60-64 from the active age group of young people aged 15-19.
The subject of this study is the regional manifestations of this phenomenon as part of the picture 
of the demographic aging of the population and labor resources in Bulgaria. Spatial links and 
dependencies between the indicators ofageing have been considered at thelevel of 265 Bulgarian 
municipalities for the period 2001-2018.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Застаряването на населението и трудовите ресурси е 
световен феномен, чието проявление в България се отличава със значително 
по-интензивни темпове в сравнение с повечето развити страни. Заедно с нара-
стващия в абсолютно и относително изражение негативен естествен прираст и 
осезаемите по размер емиграционни потоци демографското остаряване играе 
ключова роля в намаляването на броя на населението в трудоспособна възраст 
и на заетите в икономиката. Основната последица от стареенето на населението 
за икономиката и благосъстоянието на нацията е, че все по-малко заети в про-
изводството трябва да осигуряват средства за все повече излезли от икономи-
чески активна възраст хора, които са и най-честите ползватели на медицински 
и дългосрочни социални грижи. Единственият положителен резултат от задъл-
бочаването на описаните взаимовръзки е фактът, че обусловената от тях научна 
тематика заема все по-значимо място в изследванията, посветени на влиянието 
на последиците от демографската криза в България върху перспективите за раз-
витие на страната в краткосрочен и дългосрочен план1,2

.

ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНЕТО В 
ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ В ТЕРИТОРИАЛЕН 
АСПЕКТ И ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

Темповете на увеличение или намаление на броя на цяло-
то и на населението в трудоспособна възраст през достатъчно представителен 
като времетраене период дават обща представа не само за демографската ситу-
ация в страната и за отделните ѝрегиони, но и определят до известна степен оч-
акванията за нейното изменение, в частност по отношение на промените в тен-
денции към стареене/подмладяване на населението и трудовите ресурси. През 
периода 2001-2018 г. цялото население ежегодно е намалявало с 0.71 %, докато 
темпът на съкращаване на населението в трудоспособна възрасте по-малък – с 
0.63 % средногодишно. За градското население тези показатели са съответно 
0.34 % и 0.67 %, а за селското – 1.63 % и 0.97 %. Тези данни показват наличието 
на значителни разлики в депопулационната динамика преди всичко по признака 
„местожителство“. Така например селските селища за изследвания период са се 
обезлюдявали със средногодишен темп, превишаващ близо 5 пъти скоростта на 
депопулация на градското население3. На този фон съкращаването на броя на 
населението в трудоспособна възраст в селата е значително по-умерено, като 

1 Борисова-Маринова, Кр. (2007). Остаряване на населението. Изд. „М. Дринов“, С., 2007, с. 15-19.
2 Rosch, K. The Innovative Capacity of an Aging Workforce. Rainer HamppVerlag. München, 2011, 

pp. 5-12.
3 В настоящата публикация термините „обезлюдяване“ и „депопулация“ се използват като сино-

ними. Необходимо е да се отбележи обаче, че редица демографи, например известния френски 
изследовател Жерар-Франсоа Дюмон, влагат различаващи се едно от друго значения в двата 
термина – виж: Дюмон, Ж.-Фр. (2019). Европейски съюз – депопулация или обезлюдяване? - 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02293641/document
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средногодишният темп на депопулация в случая превишава показателя за град-
ските жители с ½. В регионален аспект през периода 2001-2018 г. в 214 общини 
(81 % от общо 265-те общини в страната)динамиката в броя на активното им 
население е по-благоприятна с оглед на демографската ситуация в сравнение с 
тази за броя на цялото население. В останалите 51 общини тенденцията е точно 
обратната – вж. фиг. 1. 

Нарастване на цялото население през изследвания период е регистрирано в 
едва 9 общини, а увеличение на броя на населението в трудоспособна възрасте 
факт в 26 общини. Увеличение и на цялото, и на населението в трудоспособна 
възраст се наблюдава само в 8 общини – градските общини с центрове София, 
Пловдив, и Варна, в гравитиращите към Бургас или Варна общини Приморско, 
Несебър, Аксаково и Аврен, в съседната на столицатасилно индустриализирана 
община Божурище и в шуменската Каолиново със значителна неселскостопан-
ска заетост на местното етнически смесено население. Дори бегъл поглед върху 
картосхемата на фиг. 1 дава ясна представа, че депопулацията е основната тен-
денция в развитието на демографската ситуация и сред цялото, и среднаселе-
нието в трудоспособна възраств над 90 % от общините през първите две десети-
летия на настоящия век. Средногодишните темпове на намаление на население-
то варират между 1 и 2 процента спрямо цялото и населението в трудоспособна 
възраст. Териториалното разгръщане на обезлюдяването е тясно обвързано с 
процеса на демографско стареене на местното население и трудови ресурси. По 
правило общините с най-високи темпове на свиване на броя на цялото и населе-
нието в трудоспособна възраст са с най-застаряло население и с най-висок дял 
на хората на възраст 65 и повече години. Резултатите от направеното в насто-
ящото изследване сравнение между темповете на депопулация в 263 общини, 
съществували и през 2001 г., и през 2018 г., от една страна, и измененията във 
величините на дяловете на населението им в надтрудоспособна възраст между 
началото и края на изследвания период, от друга, водят до извода за наличие на 
много силна права корелационна връзка между факторния признак(динамиката 
в броя на населението) и резултативния признак (промяната в дяловете на от-
делните възрастови групи). Коефициентът на Пиърсън за посочената взаимо-
връзка е много висок - 0.795. Зависимостта между разрастването на регионал-
ните проявления на обезлюдяването, измерени чрез средногодишните темпове 
на депопулация на общините, от една страна, и увеличаването на дела на хората 
в надтрудоспособна възраст, от друга, може да се опише и чрез коефициента 
на детерминация. В случая стойността му се равнява на 63.2 %, което означава, 
че близо две трети от дисперсията визмененията на величините на дяловете 
на населението в надтрудоспособна възраст през периода 2001-2018 г. по те-
риториални редове се обяснява от дисперсията на средногодишните темпове 
на намаление/увеличение на населението по общини4. Най-ярките примери в 

4 Необходимо е да се отбележи, че според трудовото законодателство през 2001 г. като население 
в надтрудоспособна възраст са определяни хората на възраст 61 г. за мъжете и 56 г. за жените. 
През 2018 тези възрасти са променени съответно на 64 години за мъжете и 61 г. за жените: http://
trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/1053-tablitzi-za-usloviyata-za-pridobivane-pravo-na-pensiya-
za-osiguritelen-stazh-i-vazrast - посетена на 02.05.2020 г.
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