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Abstarct: This paper aims to construct history of reproductive body through changing demograph-
ic and social challenges in the context of a specific biopolitical goverance. It describes reproduc-
tive body in three different perspectives: as a part of demographic processes and statistics, as a 
biopolitical project and as a destiny through maternity campaigns and inconvenient, public trues. 
Each discourse has its own use of the term, its own language and purposes. What is common is the 
main role of women according to the public canons of social hygiene and health as a main actors 
in the birth rate, survival and health of children. Good mothers do the canon, bad-not.
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„РЕПРОДУКТИВНОТО ТЯЛО“ 
КАТО ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

Репродуктивно тяло и раждаемост
Според данни на НСИ за 2017 г. процесите на намаляване 

и застаряване на населението в България продължават. Намалява броят живо-
родени деца и коефициентът на общата раждаемост. Можем ли да говорим за 
репродуктивни тела от призмата на една биополитическа перспектива, и ако да, 
какъв отговор се крие зад приведените статистики?

Понятието „репродуктивно тяло“ е твърде условно, като тук правя необхо-
димото уточнение, че то не се фокусира единствено до репродуктивните въз-
можности на жената, а и до тези на мъжа в степента, в която репродукцията 
е споделен процес и отговорност. От демографска гледна точка обаче, ние не 
говорим за репродуктивни тела и родителство, а за „раждаемост“. В „Речник по 
демография“ на Ролан Преса този процес е дефиниран така: „процес, свързан с 
живите раждания, разглеждани от гледна точка на жената…2“. 

Броят на жените във фертилна възраст (15–49 г.) в страната, или размерът 
на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние 
върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводство-
то на населението3. Към 31.12.2017 г. броят на жените във фертилна възраст е 
1 517 хил., като спрямо предходната година намалява с близо 22 хил., а спрямо 
2011 г. – с почти 133 хиляди. През 2017 г. броят на децата, родени от майки под 
18 години, е 3 251. 

Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени 
на възраст 40 и повече навършени години – от 1 947 през 2016 г. на 2 108 през 
2017 година. Половината (50.7%) от ражданията през 2017 г. са първи за майка-
та, 36.5% – втори, а 12.5% – трети и от по-висока поредност.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, ха-
рактеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живоро-
дени деца от една жена е 1.56. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 
2016 г. – 1.54. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увели-
чава от 27.0 години през 2016 г. на 27.1 години през 2017 година. В регионален 
аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.0 години за 
област София (столица) до 23.1 години за област Сливен.

Увеличаващата се средна възраст на майките за раждане, както и броят на 
извънбрачните раждания на деца, отглеждани в семейна среда, преобладава-
щите репродуктивни ценности и модели, според които „двудетния модел се за-
пазва като доминиращ репродуктивен идеал и за двата пола4 са преки фактори, 
определящи ниските нива на раждаемост. Зад тях, разбира се, стоят социално-
икономически, правни, културни и не на последно място психологически моти-
ви, чиято роля също е определяща. 
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За да разберем спецификите на зададените данни, които недвусмислено ни 
чертаят една не много оптимистична визия за демографското бъдеще на страна-
та, следва да анализираме основните понятия и политики, заложени в „Нацио-
налната стратегия за демографско развитие“ 2006–2020. В центърa на активната 
демографска политика стоят насърчаването на раждаемостта и подпомагането 
на жената в изпълнение на основната й функция – майчинската, в съчета-
ние с професионалния живот. Тук стратегията отбелязва и една от основните 
си цели: увеличаване на раждаемостта чрез създаването на благоприятна среда 
за отглеждането и възпитанието на децата- семейно планиране, безопасна бре-
менност и раждане, отглеждане, здравеопазване и образование на децата, въз-
можности за съчетаване на професионалния и личния труд. Тези цели следва 
да бъдат постигнати чрез финансови стимули (облекчения и помощи), правни и 
политически промени относно формата и особеностите на трудовата реализа-
ция (част от които вече са факт в КСО и КТ), чрез цялостна политика относно 
образованието, здравеопазването и социалното развитие на децата (преферен-
ции в ползването на публични услуги, подобряване на социалната инфраструк-
тура, делегирани държавни дейности) и утвърждаването на семейството като 
базов компонент на обществото. 

Сред изброените приоритети се откроява и понятието за отговорно ро-
дителство, което има за цел да сближи възпроизводствените модели при же-
ните, да бъде обвързано с получаваните държавни помощи за деца, да оси-
гури защита на децата в риск чрез предоставяне на обществени услуги, да 
осигури защита от всички форми на насилие, да се намали броя на децата за 
отглеждане в специализирани институции, да създаде цялостни, позитивни 
социални нагласи към родителството. Част от целите, заложени в програмата 
са постигнати. Последните две подкатегории – цялостна политика относно 
образованието, здравеопазването и социалното развитие на децата и утвър-
ждаване на семейството като базов компонент на обществото, все още не са 
напълно реализирани. 

Настоящата статия използва за работно понятие „репродуктивното тяло“, 
поради което от особена важност е анализът на раздела „Подобряване на ре-
продуктивното здраве на населението“ от програмата. Той се концентрира 
около следните тематични цели и задачи: 

•	 подобряване на здравните грижи за бременни и млади майки (безплатно 
медицинско наблюдение в т.нар. женски и детски консултации, следро-
дилна грижа и помощ, трудово законодателство и права, лечение на без-
плодие);

•	 развитие на семейното планиране (чрез въвеждане на национална про-
грама в цялата здравна система и създаване на мрежа от центрове, обуче-
ние на общопрактикуващите лекари и въвеждане на програми в средното 
образование, включване на неправителствения сектор); 

•	 намаляване броя на абортите и извънбрачни раждания (повишаване на 
контрацептивната култура, осигуряване на лесен достъп до контрацеп-
тиви чрез общопрактикуващите лекари, субсидия при цените на контра-
цептивите), 
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