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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 
ЗА ПЕРИОДА 1992–2011 Г. В КОНТЕКСТА НА ПРОЦЕСИТЕ 

НА ДЕПОПУЛАЦИЯ

Надежда Илиева1 

През последните десетилетия човешкият капитал придобива все по-голямо зна-
чение. Той се разглежда като водещ фактор в съвременното развитие, имайки предвид, 
че демографското развитие е тясно свързано с икономическото. Човешкият капитал, 
заедно с неговите количествени и качествени характеристики, може да осуети или да 
ускори развитието на дадена територия. Тези тенденции придобиват друг ракурс, ко-
гато се разглеждат в пространствен аспект, като се вземат предвид спецификите на 
дадена територия. В настоящата публикация е разгледано влиянието на различни по 
своя характер фактори. Проследява се динамиката и особеностите на основните демо-
графски показатели и влиянието им при формирането на броя на населението по на-
селени места, прилагайки метода на Webb (1963) за периода 1992–2001 г. и 2001–2011 
г. Анализират се териториалните диспропорции на депопулационните процеси, които 
са обвързани с началото на тяхното проявление. С помощта на инструмента “Inverse 
distance Weighted” (IDW) в ArcGIS за пространствен анализ и визуализация с голяма 
подробност и детайлност са очертани ареалите с различна степен на проява на депопу-
лационните процеси.

Ключови думи: селски селища, депопулация, структура на нарастване/намаляване 
на населението, типологизация на селските селища, ареали с различна степен на проява 
на депопулационните процеси 

TYPOLOGY OF THE RURAL SETTLEMENTS IN BULGARIA FOR 
THE 1992-2011 PERIOD IN THE CONTEXT OF DEPOPULATION PROCESSES

Nadezhda Ilieva

Abstract: In recent decades, human capital has become an increasingly important 
topic of study. It is regarded as a leading development factor, given that the demographic 
development itself is closely linked to the overall economic development. Human capital 
- with its quantitative and qualitative characteristics - can hinder or accelerate the overall 
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development of a given territory, especially when viewed in a spatial aspect, taking into 
account the specificities of that same territory. This study has found that the polarization of the 
depopulation processes is a result of various social, economic, demographic, ethno-cultural, 
political, psychological, natural, ecological and other factors. The spatial expansion of the 
depopulation processes is examined based on the study of the main demographic indicators 
on a settlement level. The depopulation processes in rural settlements are much deeper than in 
urban settlements. Significant spatial disparities are also observed. The relationship between 
the starting moment of depopulation processes and their magnitude over the last 25 years has 
been proved. The influence of the regional centers on the demographic development of the 
adjacent settlements has also been outlined. In most villages, extreme negative thresholds have 
been reached, which define the deepening unfavorable demographic trends in the future. Only 
a limited number of villages exhibit population growth. The trend of population concentration 
in the middle-sized and large urban settlements, together with the dropout of numerous very 
small villages from the settlement network, continues. The complete depopulation of many 
small villages located mainly in mountainous and peripheral areas leads to a number of 
negative consequences associated with serious difficulties in the development of these areas 
in the near future. By typologizing the villages using the classic method of John Webb (1963), 
the trends in population dynamics have been traced for the 1992-2001 and the 2001 -2011 
subperiods, based on the degree of influence of the two main components that determine 
the population number change - the natural increase/decrease and the positive/negative net 
migration rate. In the 2001-2011 subperiod, the number of villages belonging to the types that 
exhibit the most unfavorable demographic situation has grown compared to the 1992-2001 
subperiod. Using the IDW tool in ArcGIS for spatial analysis and visualization, areas with 
varying degrees of depopulation have been outlined in great detail.

Keywords: rural villages, depopulation, population growth/decrease structure, typology 
of rural settlements, areas with varying degrees of depopulation 

УВОД

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България 
в настоящето и бъдещите десетилетия, е свързано с тенденциите в развитието 
на демографските процеси. Тези проблеми са със силно диференциран харак-
тер в отделните части на страната въпреки открояващите се много общи чер-
ти. Задълбочаващата се демографска криза и свързаните с нея неблагоприятни 
количествени промени на параметрите на демографската ситуация се отлича-
ват с много по-голяма интензивност при селското население и достигат такива 
прагови състояния, при които се наблюдава трайна дестабилизация в режима 
на естественото възпроизводство. Въпреки общите черти в демографските по-
казатели на селските селища се наблюдават и някои специфични особености 
при формирането на броя на населението им и основните компоненти, които 
дефинират демографските промени. В тази връзка основната цел на настоящото 
изследване е да се направи типологизация на селските селища в България в за-
висимост от структурата на нарастване/намаляване на населението за периода 
1992–2011 г. 

За изпълнение на поставената цел се дават отговори на следните въпроси:
– Какви са особеностите тенденциите в демографското развитие на селско-

то население в България?
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– Какви са регионалните особености на основните демографски показате-
ли на селското население в България?

– Кои територии са най-силно засегнати от депопулационните процеси в 
селата? Каква е степента на обезлюдяване на селските селища? 

– Какви са основните фактори, които влияят върху наблюдаваните регио-
нални различия в демографските процеси на селското население?

– Какви типове населени места се формират в зависимост от динамиката 
в броя на населението им и основните детерминанти, които определят тази ди-
намика?

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Темата, свързана с депопулацията на селските територии, причините за 
нейната поява и развитие, основни характеристики, териториални проявления, 
последици и т.н., намира място в редица разработки (Мичев, 1978; Гешев, 1990; 
Младенов, 2006, 2014, 2015; Цеков, 2014, 2015; Казаков, 2015; Mladenov, Ilieva, 
2012; и др.). 

Според Младенов (2015) „демографската ситуация на дадена територия 
представлява комплексна количествена и качествена оценка на възпроизвод-
ствените процеси и възрастовите структурни изменения за даден период от 
време. В определена територия демографската ситуация може да се разглежда 
като многомерна характеристика на икономическото развитие на достигнато-
то равнище на урбанизация и на репродуктивното и миграционното поведение 
на населението“. Типът демографска ситуация на дадена територия определя 
степента на депопулация. В най-общия смисъл на думата под депопулация се 
разбира намаляване на броя на населението на дадена територия. Според Мла-
денов (2014) „от геодемографска гледна точка под обезлюдяване се разбира 
такава степен на намаление на броя и промени в структурите на населението 
на дадена територия, които водят до трайна невъзможност за възпроизводство 
на населението в нея. За да се говори за обезлюдяване на тези територии или 
населени места, трябва да се наблюдава необратимо намаление на броя на насе-
лението и нарушен положителен баланс на действителния прираст (от естест-
вения прираст и миграционно салдо)“. Под депопулация на селските територии 
се разбира намаляване на броя и гъстотата на населението в селските ареали 
в резултат на отрицателния естествен прираст и изселването на населението 
към градовете в търсене на работа и по-висок стандарт на живот. Според Цеков 
(2014) причините за разгръщането на селската депопулация в България се ко-
ренят в миналото и имат политически и икономически характер: стихийното и 
неравномерно във времеви и пространствен аспект развитие на страната; тясна-
та обвързаност на селската икономика с аграрното производство; отнемането на 
земята и инвентара и създаването на псевдокооперации (ТКЗС); масовата без-
работица в селата; аграрната пренаселеност на селските райони; стихийно раз-
виващата се „планова“ социалистическа индустриализация и свързаната с нея 
още по-стихийна урбанизация; нищожното заплащане на труда на бившите зе-
меделски стопани; изместването на селото от града като икономически, социа-
лен и културно доминиращ феномен в България, като ролята на поддържащи 

2 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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центрове в националната селищна мрежа е поета изцяло от градските средища 
и др. Тези причини предизвикват мащабно изселване от селата към градовете 
още в края на 50-те години на ХХ век, което през периода 1958–1975 г. достига 
размери от порядъка на 80 хил.–100 хил. д. годишно (Цеков, 2014). Тези миг-
рационни потоци формират най-важната демографска компонента на урбаниза-
цията в България и са основната причина за възникването на селската депопу-
лация. До средата на 70-те години на ХХ век основното структуроопределящо 
направление във вътрешната миграция е село–град. Постепенното му затихва-
не, както посочва Цеков (2015), се дължи на редица причини от демографско и 
икономическо естество: от една страна, продължителните и масови изселвания 
на хора предимно в средна и млада възраст от селата подриват демографския 
потенциал за възпроизвеждане на оставащото в тях население и автоматично 
стопяват контингентите за бъдещи изселвания (потенциала на миграция), и от 
друга, намаляване на потенциала на градовете и промишлените съсредоточия 
да приемат все повече и повече мигранти. 

Младенов (2014) класифицира обезлюдяването по различни признаци спо-
ред: причините; степента и силата на проява; честотата на проява (еднократно, 
нееднократно, непрекъснато); продължителността на периода на проява (крат-
косрочна, средносрочна и дългосрочна); тенденциите (намаляващи, стабилни и 
нарастващи) и политиките. При характеризиране на степента и силата на про-
ява на обезлюдяването за българските условия той възприема следната скàла 
при двата основни показателя, характеризиращи динамиката в броя на населе-
нието: 

– Средногодишен темп на прираст: средногодишно намаление на населе-
нието до -1% – ниска степен на намаление; от -1 до -2 % – умерена степен на 
намаление, над -2 % – висока степен. 

– Относително изменение на броя на населението между крайната година 
спрямо басизната година, измерено в проценти – слабо (намалението на на-
селението за даден период е под 10 %); умерено (10–20 %); силно (20–60 %); 
критично (60–80 %) и безвъзратно (над 80 %). 

Пространствената експанзия на депопулацията може да се разкрие на раз-
лични териториални нива, за които има съпоставими данни – населени места, 
общини, области, статистически райони. Обхватът на териториалните единици 
определя и степента на подробност и детайлност на направеното изследване. 
В настоящата разработка тенденциите в развитието на депопулационните про-
цеси и структурата в промените на броя на населението са разгледани на ниво 
населено място. Периодът на изследването обхваща годините след настъпилата 
политическа и социално-икономическа трансформация в България – от 1992 г. 
до 2016 г. То се базира на данни от преброяванията на населението през 1992, 
2001 и 2011 г. и текущата демографска статистика на Националния статистиче-
ски институт за периода 1992–2016 г.

В зависимост от тенденциите в изменението на броя на населението и сте-
пента на влияние на двата основни компонента (естествен и механичен при-
раст) е направена типологизация на населените места, използвайки метода на 
Webb (1963). Чрез прилагане схемата на Webb се формират четири типа с на-
растване на населението (І тип – с положителен механичен (Мпр) и естествен 
прираст (Епр), при който Мпр>Епр; ІІ тип – с положителен механичен (Мпр) и 
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естествен прираст (Епр), при който Епр>Мпр; ІІІ тип – с положителен естест-
вен прираст и с отрицателен механичен прираст при Епр>Мпр; VІІІ тип – с 
отрицателен естествен прираст и положителен механичен прираст при Мпр>Е-
пр), и четири типа с намаляване на населението (ІV тип – с положителен ес-
тествен и отрицателен механичен прираст при Мпр>Епр; V тип – с отрицателен 
механичен и естествен прираст при Мпр>Епр; VІ тип – отрицателен естествен 
и механичен прираст при Епр> Мпр; VІІ тип – положителен механичен и отри-
цателен естествен прираст при Епр> Мпр) (фиг.1).

Всяко едно географско изследване има за цел да очертае пространства със 
сходни характеристики на базата на научно подбрани показатели. При прокар-
ването на границите на тези територии су-
бективният фактор нараства в случаите, при 
които не се използват подходящи статисти-
чески, математически, геоинформационни 
методи и подходи. В настоящото изследва-
не очертаването на териториите с еднакъв 
интензитет на депопулационните процеси е 
извършено с приложението на инструмента 
“Inverse distance Weighted” (IDW) в ArcGIS 
като функция за пространствен анализ и ви-
зуализация (фиг. 2). 

IDW е част от Spatial Analys Tools и 
представлява метод на интерполация, чрез 
който слоят с точкови обекти се трансфор-
мира в растерно изображение. В случая под 
точков обект (клетка) се има предвид насе-
лено място, а под стойности – изменението в 
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броя на населението между базовата година (1992) и последната година (2016), 
изразено в проценти. При определянето на праговите стойности са взети пред-
вид предложената числова скàла от Младенов (2014), която отразява различи-
ята в интензитета на протичане на депопулационните процеси. Обособяването 
на броя на групите не е извършено самоцелно и отговаря на целевия принцип на 
изследването. Избраният показател – изменение в броя на населението за даден 
период, се намира в твърде сложно взаимодействие с показателите раждаемост, 
смъртност, естествен прираст, външни и вътрешни миграции, които са под вли-
яние на сложното съчетание между политически, икономически, социални, 
природно-екологични, етнокултурни, религиозни, психологически, демограф-
ски и т.н. фактори. През отделните периоди тези фактори се проявяват в раз-
лично съотношение и степен на влияние и определят промените в очертаните 
ареали с различна интензивност на депопулационните процеси. Важно е да се 
отбележи, че формираните ареали не са устойчиви във времето и пространство-
то и техните граници се променят през отделните периоди. 

ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ЕСТЕСТВЕНОТО 
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

За да се разбере интензивният процес на обезлюдяване и застаряване на 
населението, е необходимо да се проследи динамиката в естественото му въз-
производство като един от основните фактори, ускоряващи тези процеси. Още 
от 1975 г. отрицателните стойности на естествения прираст вече е фактор за 
намаляване на селското население (Младенов, 2006). През целия разглеждан 
период общата раждаемост на селското население в страната показва сходни 
тенденции на намаляване с това на градското. Една от причините е в характе-
ра на демографската трансформация, тъй като от началото на 90-те години на 
ХХ век населението навлиза в четвъртия етап на демографския преход (нама-
ляване на раждаемостта, нарастване на смъртността, отрицателни стойности 
на естествения прираст, които не могат да осигурят просто възпроизводство 
на населението). Друга основна причина, която задълбочава и ускорява ефекта 
на първата, е отражението на тежката икономическа криза върху негативните 
тенденции на демографските показатели.

В началото на 90-те години на ХХ век раждаемостта при селското на-
селение достига стойности от 10 ‰. През този период се провежда аграрната 
реформа, „БВП претърпява спад от повече от 30%, а реалните доходи ерози-
рат до една трета от равнището им от 1990 г.“ (Национална стратегия за де-
мографско развитие на Република България (2006–2020). Растящата инфлация, 
банковата криза от 1996 г. и последвалата финансова дестабилизация на стра-
ната допринасят допълнително за рязко свиване на репродуктивните нагласи 
на населението. В резултат на икономическата нестабилност и липсата на ясна 
перспектива за развитие селското население на България регистрира през 1997 
г. най-ниското в следосвобожденския период равнище на раждаемост (7,3 ‰). 
От началото на ХХІ век се създават благоприятни предпоставки за увеличаване 
на раждаемостта (9,4 ‰ през 2009 г.) в резултат от подобряване на макроико-
номическата обстановка, намаляване на безработицата, наблюдавания иконо-
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мически растеж, навлизането на фертилните контингенти, родени през 70-те 
години – период с предприети мерки за насърчаване на раждаемостта. Въпреки 
наблюдаваните положителни тенденции те имат временен характер и не могат 
да достигнат броя на родените деца в края на 80-те години на ХХ век нито в аб-
солютно, нито в относително изражение. По данни на НСИ раждаемостта при 
селското население през 2016 г. е 8,6 ‰. В абсолютно изражение през 2016 г. в 
селата са регистрирани 25 % (16 хил. д.) от родените в страната, но в сравне-
ние с началото на разглеждания период броят на родените в селата е намалял с 
около 22 % срещу 8 % при градското население. През целия разглеждан период 
градското население се отличава с по-висока раждаемост (в рамките на един-
два пункта) в сравнение със селското (фиг. 3а). Причина за това са по-младата 
възрастова структура на населението в градовете и по-големият брой родилни 
контингенти. 
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Друга тревожна демографска тенденция при селското население е високо-
то ниво на смъртността. В началото на 90-те години на ХХ век тя е от поря-
дъка на 17 ‰, след което продължава да нараства и достига 21,1 ‰ през 2016 г. 
Основен фактор, който определя нарастването на смъртността през последни-
те години, е свързан с демографското остаряване, или увеличаване на дела на 
населението в горните възрастови групи и намаляване на младото население. 
Допълнително негативно влияние оказва спадът на жизненото равнище, без-
работицата, ниските доходи, достъпът до качествено здравеопазване и др. За 
разлика от раждаемостта, при смъртността се наблюдават съществени различия 
в стойностите между градското и селското население. През целия разглеждан 
период се запазва разликата от осем-девет пункта (фиг. 3б), като по-високите 
стойности на смъртността в селата се определят от по-ускорените темпове на 
застаряване на населението в тях. 

Динамиката на раждаемостта и смъртността дефинират наличието на трай-
на тенденция на стесняване на естественото възпроизодство на селското на-
селение в България. В началото на 90-те години на ХХ век то е от порядъка 
на -7 ‰ (при градското все още е положителен), а през 2016 г. нараства с пет 
пункта и достига -12,6 ‰. Различията в стойностите на раждаемостта и смърт-
ността между градското и селското население обуславят и големите различия 
в стойностите на естествения прираст, като разликата е от порядъка на седем 
пункта в началото на 90-те години на ХХ век и нараства на десет пункта през 
2016 г. (фиг. 3в).

Фигура 4 (приложение) визуализира нивото на раждаемостта, смъртност-
та и естествения прираст в България в пространствен аспект. С най-ниска раж-
даемост (до 5 ‰), високо ниво на смъртност (над 30 ‰) и високи стойности 
на отрицателен естествен прираст (над -10 ‰) се отличават селата в Североза-
падна България, Краището, Централна Стара планина, Средна гора, източни-

-15

-10

-5

0

5

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Общо Градско население Селско население

(3в)

Фиг. 3. Раждаемост (‰) (а), смъртност (‰) (б) и естествен прираст (‰) (в) 
на населението в България за периода 1992–2016 г.
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те части на Западните Родопи, Странджа. С най-благоприятна за българските 
условия демографска ситуация (раждаемост над 10 ‰; смъртност до 15 ‰; 
с положителен естествен прираст, или до -5 ‰) се отличават селата с бълга-
ромюсюлманско население по поречието на р. Места и Западните Родопи, се-
лата с преобладаващо турско население в Източните Родопи, Североизточна 
България и Източна Стара планина, селата с висок относителен дял на ромско 
население, които са пръснати из цялата страна и не формират компактни те-
ритории, а делът на ромите в преобладаващата част от тях е над 30 %, както 
и селата, които се намират в близост до големите градове – София, Пловдив, 
Варна и Бургас.

ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В МИГРАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

През втората половина на ХХ в. и първото десетилетие на ХХI в. миграци-
ята оказва значително влияние върху развитието на селищната мрежа и води до 
изостряне на регионалните диспропорции в териториалното разпределение на 
населението, до още по-голямо засилване на поляризацията в демографското 
пространство, която се изразява в увеличаване на концентрацията на население 
в големите градове, от една страна, и нарастване на обезлюдяващите се тери-
тории, от друга. Според Цеков (2015) през периода 1985–1992 г. за първи път 
в новата демографска история на България броят на заселилите се от селата в 
градовете е по-малък от броя на заселилите се от градовете в селата. Регистри-
рано е почти двойно увеличение на дела на мигриралите лица по направление 
град–село (от 13,3 на 23,4 %).

Според Цеков (2015) през следващия период (1993–2001 г.) продължава да 
нараства относителният дял на мигриращите между градовете и от градовете 
към селата за сметка на намаляване на относителните дялове на потоците от 
селата към градовете и от селата към селата. Миграционното салдо между гра-
довете и селата отново е в полза на селата – 36 545 лица. 

Т а б л и ц а  1
Структура (в %) на мигриралите лица по направление на миграцията 

за периодите между преброяванията

Направление 
на миграцията

1985–1992 г. 1993–2001 г. 2002–2011 г. 2014 г.

Град–град 42,5 46,5 57,4 43,5

Град–село 23,4 26,1 18,4 26,3

Село–град 22 16,6 17,2 21

Село–село 12,1 10,8 7 9,2

Източник: Цеков (2015)
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През периода 2002–2011 г., за разлика от предишните два, се наблюдава 
намаляване на дела на изселилите се от градовете към селата (с девет пункта) и 
в посока село–село (с три пункта) за сметка на нарастването на дела по направ-
лението град–град и село–град. През същия период 218 хил. д., или 57,4 %, от 
вътрешните мигранти са се придвижили от град в град. Преселниците от гра-
довете към селата са 70 хил. д. (18,4 %). Следват мигрантите по направлението 
село–град с 65 хил. д. (17,2 %). Най-малък е потокът село–село 27 хил. д. (7 %). 
Освен на вътрешната миграция Цеков (2015) прави оценка и на ролята на външ-
ната миграция върху депопулационните процеси в селата. Според същия автор, 
позовавайки се на статистиката на НСИ, от 132 хил. д., трайно емигрирали зад 
граница през 2001–2011 г. български граждани, 26 хил. д. (19,7 %) са жители на 
селата.

През периода 1992–2001 г. населението в близо 1500 селски селища показ-
ва положителен механичен прираст (фиг. 5а – приложение). Селищата от тази 
група са пръснати по цялата територия на страната и се отличават с различ-
на големина, географско положение и изпълнявани функции. Икономическата 
криза от началото на 90-те години на ХХ век подтиква някои градски жители в 
пенсионна възраст да се върнат в своите родни места в търсене на по-благопри-
ятни възможности за преодоляване на тежкото икономическо положение. През 
2001–2016 г. тази група селища намалява с 1/3 и съставлява 32 % от селските 
селища. Високата безработица и невъзможността да се заводолят екзистенциал-
ните нужди на домакинствата засилват емиграционните движения по икономи-
чески причини от селата през периода 2001–2016 г. По този начин все по-често 
се формира модел на семейството, от което един или няколко членове работят 
в чужбина, за да подсигурят доходите за цялото домакинство. Този модел се 
запазва и през следващите години, което неминуемо се отразява на равнището 
на раждаемостта. 

В групата селища с положителен механичен прираст се включват различ-
ни по големина населени места. За разлика от предходния период, ареалът на 
разпространение селата с голям брой население се ограничава основно по Чер-
номорското крайбрежие и в териториална близост и функционална взаимооб-
вързаност с големите градове – София, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Стара 
Загора, Плевен. Големите села, с над 1000 д., съставляват 7 %, а малките насе-
лени места, с до 200 д., са 46 %. Селата с население до 50 д. са разположени 
основно в обезлюдените територии, като Краището, Централна и Западна Стара 
планина и прилежащия Предбалкан, Странджа и др., като техните положителни 
стойности се формират при много малка демографска маса. 

През периода 2001–2016 г. продължава тенденцията младите възрастови 
групи от селата да мигрират в градските центрове в търсене на възможности 
за работа и подобряване на достъпа до медицински, търговски, жилищни и об-
разователни нужди. С отрицателни стойности на механичния прираст се от-
личават 68 % от селата в страната, от които 14 % (712 села) са с най-високи 
отрицателни стойности (над -20 ‰). От тях 2/3 са селища с до 50 д. население. 
В териториален аспект те са концентрирани основно в районите с най-висока 
степен на обезлюдяване – по Западните покрайнини, Сакар, както и в райони с 
висок относителен дял на турското население – Източни Родопи, Североизточ-
на България, Източна Стара планина. Последните населени места се отличават 
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със запазен демографски потенциал, населението им през социалистическия 
период не участва активно във вътрешномиграционните движения и са силно 
изостанали в социално-икономическо, културно, образователно, санитарно-би-
тово и пр. отношение. 

ДИНАМИКА В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТЕРИТОРИАЛНИ 
ОСОБЕНОСТИ В ДЕПОПУЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СЕЛАТА 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 1992-2016 Г.

Селското население в България достига максимален брой през 1946 г. 
(фиг. 6). Данните сочат, че след тази година селата преживяват значителни де-
мографски загуби, които са резултат от отрицателния механичен прираст, а 
след средата на 70-те години на ХХ в. и от отрицателния естествен прираст. За 
разлика от селското население, градското достига максимален брой в годините 
преди началото на прехода, след което показва сходни характеристики по отно-
шение на динамиката. 

Между двете преброявания 1992–2001 г. населението на селата намалява с 
328 хил.д., или средногодишеният темп на прираст в тях е отрицателен (-1,6%), 
а до 2011 г. с още 428 хил. д., като темпът на прираст придобива още по-не-
благоприятни характеристики (-1,9 % средногодишно). През следващите пет 
години селското население намалява с още 113 хил. д., обаче темпът на при-
раст се повишава и достига -1,1% в резултат на нарастване на раждаемостта и 
ограничаване на емиграционните процеси. През 2016 г. селското население в 
България наброява 1 912 хил. д. С други думи, за период от близо 25 години сел-
ското население на България намалява с 31%, като 22 % от тях са от началото на 
новото хилядолетие. През периода 1992-2001 г. в структурата на намаляване на 
броя на населението в страната 59 % се падат на селското население, като през 

Фиг. 6. Динамика в броя на населението
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следващите години (до 2016 г.) този дял нараства с 15 пункта и достига 76 %. 
Темповете на намаление на населението в градовете и селата се различават зна-
чително. Средногодишните темпове на прираст в градовете се движат между 
-0,3 и -0,5%, в резултат на което за периода 1992–2016 г. броят на градското на-
селение намалява с 8,6% (само за годините 2001–2016 г. с 4,7 %). Наблюдавани-
те различия в динамиката на броя на градското и селското население обясняват 
намаляването на относителния дял на селското население от 32,8 % през 1992 г. 
на 26,8 % през 2016 г. 

Задълбочаващите се процеси на депопулация променят обхвата, структу-
рата и стабилността на мрежата от населени места в България. През 1992 г. на-
пълно обезлюдени са 108 села (2,1%), а до 2016 г. техният брой нараства повече 
от два пъти и достига 246. Общият брой нараства с 255 селища през 1992 г. и с 
още 448 села през 2016 г., ако прибавим и групата села с до 10 д. Тези две групи 
селища формират 9,1 % от селата през 1992 г. и 13,6 % през 2016 г. 

Обезлюдяването на селските територии е основната причина за осеза-
емото присъствие на групите на малките, средните и особено най-малките 
села в структурата на селската селищна мрежа. През 1992 г. селата с до 500 д. 
население формират 64,2 % от селските селища (с 21,1 % население), като до 
2016 г. се увеличават с 11 пункта (29 % население). Нарастването на дела на 
тези групи селища е за сметка на големите (от 500-1000 д.), които намаляват с 
пет процентни пункта, и много големите села (над 1000 д.), при които намале-
нието е още по-осезаемо – със седем пункта. През 1992 г. в последната група 
се формира 53,5 % от селското населението, като до края на разглеждания 
период делът на тези селища спада с десет пункта във връзка с намаляването 
на населението в тях и преминаването им в по-ниска категория. В резултат на 
горепосочените тенденции средният брой жители в едно село от 537 д. през 
1992 г. намалява на 475 д. през 2001 г., 400 д. през 2011 г. и 376 през 2016 г. 
(фиг. 7). 

Малките и много малките села са разположени основно в Централна Стара 
планина и Предбалкана, Средна Западна България, Източните Родопи и Стран-
джа, като през годините се наблюдава разширяване на териториалния им обхват 
около тези ареали. Големите села са концентрирани основно около Софийската 
и Пловдивската агломерация и в териториите, благоприятни за развитието на 
земеделието, например в Централна Дунавска равнина (фиг. 8 – приложение). 

От голямо значение при формирането на сегашната демографска ситуа-
ция в селата е годината, през която е достигнат максимален брой на населе-
нието в тях (фиг. 9 – приложение) и чрез която може да се съди за времето, 
когато започват депопулационните процеси. Според Казаков (2014) същест-
вува зависимост между най-високите темпове на намаление на населението и 
най-ранния период на депопулация. Според същия автор, на примера на села-
та в Югоизточна България, различните начални моменти, от които започва ре-
дуцирането на населението в селата, донякъде зависят от различните темпове, 
с които протича кооперирането на обработваемите земи в отделните части на 
района. Според Казаков този процес не протича едновременно и по еднакъв 
начин. 

От съществено значение при определяне на времето на започване на депо-
пулационните процеси е географското положение на селските селища спрямо 



27

Фиг. 7. Структура на селата в зависимост от техния брой през 1992, 2001, 
2016 г. (а); Разпределение на населението в селата в различни по категория 

селски селища в зависимост от броя на населението в тях (б)
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големите градски центрове, урбанизационните оси, промишлените съсредото-
чия, природногеографските условия, изпълняваните функции и селскостопан-
ската им специализация, етническия състав на населението и др. Времето на 
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достигане на максималния брой на населението е взето предвид при определя-
не на интензитета на протичане на депопулационните процеси. 

Наблюдават се съществени регионални различия относно динамиката 
в броя на населението в селата. Повечето селища, с някои изключения, по-
казват намаляване на населението. През периода 1992–2016 г. с нарастване 
броя на жителите се отличават 414 селища (8,1% от селата). Близо ¼ от тази 
категория се формира от много големите села (с над 1000 ж.) и заедно със 
големите села (с 500–1000 ж.) този дял достига близо 1/2. Като най-атрак-
тивни за привличане на населението се отличават големите селища, съсре-
доточени около Софийската и Пловдивската агломерация, които изпълняват 
разнообразни функции, намират се по основните урбанизационни оси или са 
с туристически центрове, разположени основно по Черноморското крайбре-
жие. Именно в тези селища населението достига максимален брой, отчетен 
през последните четири преброявания. Средните и малките села, които се 
отличават с нарастване на броя на населението, са два типа. Към единия тип 
спадат най-малките села, с българско население, чиито максимален брой е 
през 1934 г. или 1946 г., след което са обхванати (най-рано) от депопулацион-
ните процеси. Незначителното нарастване на броя на населението в тези села 
води до значително процентно увеличение. Към другия тип спадат селища с 
малък или среден на брой жители, предимно турски и ромски, които в близ-
кото минало или към момента се отличават с разширен тип възпроизводство, 
чийто максимален брой е отчетен през последните преброявания. Тези села 
са ситуирани в Източните Родопи, източните Задбалкански котловини или са 
пръснати в Лудогорието (фиг. 10). 

Деструктивните процеси в развитието на селската селищна мрежа се на-
блюдават с различен интензитет в отделните части на страната. През целия раз-
глеждан период, ако за базова година се вземе 1992 г., а за последна – 2016 г., 
се наблюдават следните особености по отношение на интензитета на депопула-
ционните процеси:

– Със слабо (под 10 %) и умерено (10–20 %) намаление на населението 
за целия изследван период се отличават 12,6 % от населените места в България. 
В пространствен аспект това са селските селища, населени с българомюсюл-
манско население по поречието на р. Места и Западните Родопи, с преоблада-
ващо турско население в Лудогорието, Герлово, Сланник, попадащи във функ-
ционалната зона на влияние на големите градове – София, Пловдив, Варна, Бур-
гас, както и някои села, разположени в източните и централните Задбалкански 
котловини. Около ¼ от тези селища спадат към най-големите (с над 1000 д.), а 
близо половината показват намаление на броя на населението в сравнително 
по-късен период – от началото на 90-те години на ХХ в. 

– Със силен интензитет на депопулация (20–60%) се характеризира 
най-многобройната група, в която попадат повече от половината от селските 
селища (53 %), чиито стойности на интензитета на депопулация се доближа-
ват в най-голяма степен до средните стойности в страната. Това е най-разпрос-
транената група, която не формира компактна територия. Към нея се включват 
различни категории селища по отношение на брой, етнически състав, начален 
период на започване на депопулационните процеси, географско положение, из-
пълнявани функции.
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– С критична степен на интензитет на намаляване на населението (60–
80%) се отличават 15,3 % от селските селища. Те са разположени в районите, 
най-рано обхванати от депопулационни процеси, като повечето селища показ-
ват намаление на броя на населението им още преди Втората световна война 
(например в приграничните общини по западната граница със Сърбия и Маке-
дония, Сакар-Странджанската област, Централна Стара планина, Южна Добру-
джа), както и в районите с висок относителен дял на турско (Източни Родопи) 
и българомюсюлманско население (Западни Родопи, приграничните територии 
по поречието на Места). Около ¾ от населените места спадат към категорията 
села с най-малко население – до 100 д. 

– С безвъзвратно висок интензитет на депопулационните процеси 
(с намаление над 80 %) се отличават 248 села. Основната част от тях са ло-
кализарани в районите, най-рано обхванати от процесите на депопулация, и 
спадат към групата на много малките селища с изчерпан демографски потен-
циал. Друга част са селата с висок относителен дял на турско население, което 
е въвлечено в интензивни емиграционни движения по време на т.нар. голяма ек-
скурзия след Възродителния процес и в продължилата, инерционно нестихва-
ща особено през последното десетилетие на ХХ век, емиграция. Тези селища 
са разположени в Източните Родопи и областта на Герлово, Сланник и Тузлу-
ка и са обхванати най-късно от депопулационни процеси. Отличават с това, че 
максималният брой на населението им се отчита през последното преброяване, 
преди рухването на социалистическата система – 1985 г. 

След прилагане на инструмента IDW в ArcGIS се очертават няколко ареала 
с висока степен на депопулация – Северозападен ареал, който се разширява 
през годините в източна посока и присъединява Северна Централна България; 
вторият ареал обхваща Краището; третият включва Източните Родопи и се раз-
ширява в западна посока; четвъртият – обхваща Сакар-Странджа и постепенно 
се разраства в северна посока, и в петия попада Южна Добруджа. Като отделни 
острови с нарастване на населението се очертават териториите около големите 
градове (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Велико Търно-
во), Черноморското крайбрежие и териториите, населени с българи мюсюлма-
ни, по поречието на Места и Западните Родопи (фиг. 11).

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТРУКТУРАТА НА НАРАСТВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО

Проявлението на депопулационните процеси в отделните части на страна-
та се отличават с различен интензитет. Динамиката на населението и степента 
на влияние на отделните компоненти (естествен и механичен прираст) са взети 
предвид при типологизацията на селските населени места. Прилагайки метода 
на Webb (1963) са обособени осем типа села. 

Към І тип села, за който е характерно нарастване на населението в резултат 
на положителен механичен прираст, надвишаващ положителния естествен при-
раст, през първия разглеждан период (1992–2001 г.), спадат 94 селски селища 
(фиг. 12а). През следващия разглеждан период (2001–2011 г.) техният брой е 78 
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(фиг. 12б). Разликата в броя между първия и втория разглеждан период се дъл-
жи на селища, преминаващи към друг тип (само седем села остават в І тип), от 
една страна, и на селища, идващи от друг тип (предимно от ІV), от друга страна. 
Селата от І тип са концентрирани по Черноморското крайбрежие, Западните Ро-
допи с преобладаващо население от българи мюсюлмани, като отделни селища 
с турско и ромско население са разположени в Лудогорието и Източна Стара 
планина. Тази локализация се запазва през целия разглеждан период. 

Към ІІ тип села, с нарастване на населението в резултат на положител-
ния естествен прираст, който надвишава положителния механичен прираст, 
през периода 1992–2001 г. спадат 39 селища. По отношение на географското 
си положение те се отличават с това, че са пръснати по цялата територия на 
страната, без да формират определени териториални съсредоточия. В преоб-
ладаващата си част тези селища са от групата на големите села, с висок от-
носителен дял на ромско и турско население. През следващия период (2001–
2011 г.) селищата от този тип наброяват 62. Увеличаването на селищата е за 
сметка основно на преминаването на населени места от ІV тип, като само 
седем села остават във ІІ, а останалите преминават към друг тип – от тях 
половината към ІV.

Към ІІІ тип села, с нарастващо население в резултат на положителния 
естествен прираст и отрицателния механичен прираст, през първия разглеж-
дан период (1992–2001 г.) се отнасят 82 селища, над 80 % от които са разпо-
ложени по поречието на р. Места. Характерно за тези села е, че населението 
им е българомюсюлманско и се отличава със запазен демографски потенциал 
и възрастова структура, отбелязват се съществено закъснение в протичането 
на демографския преход, ограничена миграционна активност в миналото, на-
растване на вънтрешномиграционните и емиграционните потоци след 1989 г., 
тенденция на повишаване на образователното равнище, свързана с миграция 
на младото население в университетските центрове в страната и чужбина, 
високи нива на безработица, което е предпоставка за нарастването на миг-
рационните потоци по икономически причини, и др. Всички тези изброени 
причини предизвикват намаление на населението по механичен път. Запазе-
ният възрастов състав и демографски потенциал, закъснението в протичането 
на демографския преход допринасят за формирането на положителен естест-
вен прираст, който успява да компенсира демографските загуби по механичен 
път. Останалите селища от този тип са единични села, ситуирани в Източните 
Родопи, Източна Стара планина, Лудогорието и са с турско население. През 
следващия период (2001–2011 г.) се отбелязва нарастване на броя на селата 
от този тип на 93. Повече от една трета от тях остават в него, а останалите 
преминават от І, ІІ и ІV тип. Наблюдава се съкращаване на ареала на разпрос-
транението им по поречието на р. Места и Западните Родопи, за сметка на 
увеличаването им в Източните Родопи и Източна Стара планина, населени с 
български турци. 

Към VІІІ тип спадат селата с нарастване на населението, което се дължи 
на положителния механичен прираст, успяващ да компенсира отрицателния ес-
тествен прираст. През 1992–2001 г. селата от този тип са 497. Формират се ня-
колко териториални съсредоточия предимно около зоните на влияние на някои 
областни центрове – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Габрово, 
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Хасково, Плевен, Благоевград, Сливен. Този тип е с най-голям брой селища 
от типовете, характеризиращи се с нарастване на населението. Причините за 
този брой са поскъпването на жилищата в големите градове и подобряване на 
пътната инфраструктура на входно–изходните им артерии, както и търсенето 
на по-качествена и екологична среда за живот. През следващия разглеждан пе-
риод (2001–2011 г.) този тип се отличава и с най-голямо намаление на броя на 
селищата, попадащи в него – с 94 %. Половината от тях преминават към типа 
с намаляване на броя на населението, като запазват характеристиките на двете 
компоненти, влияещи върху формирането на броя на населението (положите-
лен механичен прираст, който за разлика от предишния период не успява да 
компенсира отрицателния естествен прираст). Към този тип остават едва 25 се-
лища, които са съсредоточени в зоната на влияние на град Хасково. Последният 
пример демонстрира характерния за този период заселване на представители 
на турската етническа група от Източните Родопи в прилежащите низинни те-
ритории.

В ІV тип селски селища, с намаляване на броя на населението в резултат на 
положителния естествен прираст, който не успява да компенсира отрицателния 
механичен прираст, през 1992–2001 г. попадат 580 селища. Този тип е характе-
рен за селата, населени с българи–мюсюлмани по поречието на Места и Запад-
ните Родопи, и за селищата с преобладаващо турско население в Източните Ро-
допи, Лудогорието, Източна Стара планина, Герлово, Сланник и Тузлука. През 
последното десетилетие на ХХ век тези религиозни и етнически общности се 
отличават с разширен тип възпроизводство, селищата са със запазен демограф-
ски потенциал в резултат на положителния коефициент на естествен прираст, 
ограниченото участие на населението във вътрешномиграционните потоци в 
миналото. Към този тип се отнасят и селищата с компактно турско население, 
което не емигрира преди изселническите вълни през т.нар. възродителен про-
цес и последвалата го емиграционна вълна. През следващия разглеждан период 
селищата от ІV тип намаляват почти наполовина – 387 села. Селищата, които 
отпадат от него, се разпределят относително равномерно в останалите типове 
с намаляване на населението (V, VІ, VІІ тип), въпреки че незначителен дял от 
селата (около 15 %) се прехвърлят в типовете села с нарастване на населението 
– І, ІІ, ІІІ.

Към VІІ тип селища – с намаляване на населението в резултат на отри-
цателния естествен прираст, който преобладава над положителния механичен 
прираст, през 1992–2001 г. попадат 1907 села. Този тип е широко разпростра-
нен на територията на цялата страна, с изключение на селищата с относително 
благоприятна демографска ситуация и ситуирани в районите с компактно бъл-
гаромюсюлманско и турско население. Тези селища са типични за низинните 
и равнинните плодоронни части на Горнотракийската низина, Западна и Цен-
трална Дунавска равнина, както и за Краището, което е с изчерпан демограф-
ски потенцал и положителните стойности на механичния прираст се формират 
при незначителна демографска маса. През следващия период – 2001–2011 г., 
тези селища намаляват с 1/5 за сметка на увеличаването на селищата от V и 
VІ тип.

Към V и VІ тип се отнасят селата с най-неблагоприятна демографска си-
туация, с намаляващо население, при които и двата съставящи го структурни 
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елемента (естествен и механичен прираст) се отличават с отрицателен знак с 
различно съотношение, а именно: с преобладаване на отрицателния естествен 
прираст над отрицателния механичен прираст за V тип и с преобладаване на 
отрицателния механичен прираст над отрицателния естествен прираст за VІ 
тип. В сравнение с всички останали типове с най-голямо нарастване на броя 
на селищата се отличава V тип – през втория период този брой се увеличава 
с 90 %, относително по-ниско нарастване се отбелязва при VІ тип – с 15 %. 
Двете групи, взети заедно, формират 37 % от всичи села през 1992–2001 г., 
като този дял нараства на 57 % през следващия разглеждан период – 2001–2011 
г., което е доказателство за ускорено влошаване на демографската ситуация и 
засилване на процесите на обезлюдяване. За разлика от периода 1992–2001 г., 
когато селищата от V тип са ситуирани като отделни островчета, без да фор-
мират големи териториални съсредоточия, през 2001–2011 г. във връзка от 
нарастването на техния брой са наблюдават формирани плътни непрекъснати 
територии, обхващащи придунавския ареал от границата със Сърбия до запад-
ната граница на Лудогорието, Западна Стара планина, Западните пригранични 
територии, западната част на Горнотракийската низина, средното поречие на 
Тунджа, Сакар и Странджа. В пространствено отношение селищата от VІ тип 
напълно съвпадат с териториите, компактно населени с турско население. През 
целия период се наблюдава разрастване на териториалния обхват на този тип 
селища във връзка с постепенното преминаване на турското население в чет-
въртия етап на демографския преход и нестихващата емиграция, причините за 
която са икономически, за разлика от последното десетилетие на ХХ в., когато 
те са политически. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В направеното изследване е установено, че върху поляризацията на де-
популационните процеси влияние оказват различни по своя характер фактори 
– социално-икономически, демографски, етнокултурни, политически, психо-
логически, природни, екологични и др. Проследена е динамиката и особено-
стите на основните демографски показатели, характеризиращи естественото 
и механичното движение и влиянието им при формирането на общия брой на 
населението. Пространствената експанзия на депопулационните процеси е 
разгледана на ниво населено място. В сравнение с градовете в селата се на-
блюдава много по-остра проява на тези процеси и на съществените им тери-
ториални диспропорции, която води до още по-голямо засилване на поляри-
зацията в демографското пространство. Доказана е връзката между началото 
на депопулационните процеси и степента на тяхната проява през последните 
25 години. Подчертано е влиянието на областните центрове върху демограф-
ското развитие на обкръжаващите ги селища. С нарастване на населението се 
отличават ограничен брой села. Продължава тенденцията на концентрация на 
населението в средните и големите села и отпадането на редица малки села от 
селищната мрежа. В повечето села са достигнати крайно негативни прагови 
състояния, които дефинират задълбочаващите неблагоприятни демографски 
тенденции в бъдеще. Във всички изследвани села е налице значително обез-
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людяване, което е резултат от въздействието на различни по своя характер 
фактори. Обезлюдяването на множество села, които са разположени основно в 
планинските и периферните територии – пограничните и отдалечените от ос-
новните урбанизационни оси, има редица негативни последици, свързани със 
сериозни затруднения в развитието на тези ареали в недалечното бъдеще. Чрез 
типологизацията на селата, прилагайки класическия метод на Webb (1963), са 
проследени тенденциите в динамиката на населението и е установена степента 
на влияние на двата основни компонента – естествения и механичния прираст, 
които определят броя на населението на отделните селски селища за периода 
1992–2001 г. и 2001–2011 г. Установено е нарастването на броя села, които се 
отнасят към типовете с най-неблагоприятна демографска ситуация. С помощта 
на инструмента IDW в ArcGIS за пространствен анализ и визуализация с голя-
ма подробност и детайлност са очертани ареалите с различна степен на проява 
на депопулационните процеси. 

Групирането на селските селища в отделни типове би помогнало при дифе-
ренцирането на основните демографски проблеми и при създаването на адек-
ватни мерки за преодоляване на демографската криза в тях, съобразени със спе-
цифичните им особености.
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