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ДИНАМИКА В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ
СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
Росица Микова1
В настоящата статия се разглежда динамиката в броя на населението и проблемът
на обезлюдяване на планинските селища през периода 1985-2011 г. Извършен е структурен анализ на намалението на броя на планинското население. Направена е типологизация на планинските селища в зависимост от степента на обезлюдяване и класификация
в зависимост от броя на населението в тях. Очертани са основните ареали, засегнати в
една или друга степен от обезлюдяване. Анализирани са основните географски, социално-икономически, демографски и други фактори, довели до процесите на обезлюдяване и тяхното различно проявление в отделните части на планинските територии и в
различните периоди.
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POPULULATION DYNAMICS OF THE MOUNTAINOUS SETTLEMENTS
IN BULGARIA
Rositza Mikova
Abstract: The paper deals with the population dynamics and the problem of
depopulation of the mountainous settlements in Bulgaria in the period between 1985 and 2011.
Based on the analysis of the current state, trends and spatial characteristics, a permanent trend
of population decrease has been established, albeit the diminishing values of the population
decrease rate (from –3.4% in the period 1985–1992 to –1.5% in the period 2001–2011). In
order to trace which areas are most affected by depopulation processes, typologization of
the mountain settlements has been made, depending on the “degree of depopulation”, using
the Mladenov scale (2014), according to which depopulation is considered weak (values of
relative decrease below 10%), moderate (between 10 and 20%), significant (20-60%), critical
(60-80%) and irreversible (over 80%). The process of depopulation affects the majority of the
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mountainous settlements located in the western border regions of the country, the StrandzhaSakar region, the Central Stara Planina Mnt, including the regions with a high share of Turkish
(Eastern Rhodopes) and Bulgarian Muslim population (Western Rhodopes). The classification
of the mountainous settlements according to their population number, has established that
the number of settlements with a population below 100 residents has increased (43%) at
the expense of those with a population number over 500 residents (19.6%). Emigration
and negative natural growth are the leading factors for the decrease of the population of
the mountainous settlements in the period between 1985 and 2011. The current trends in
the population dynamics of the mountainous settlements in Bulgaria predetermine further
depopulation.
Key words: mountainous settlement; classification of settlements; ageing of the
population; depopulation population; depopulation

УВОД
Може да се приеме, че обезлюдяването на планинските селища и намалението на броя на жителите им започва след 1946 г. Индустриализацията и
колективизацията в селското стопанство водят до разрастване на вътрешната
миграция в много големи размери. Мощните миграционни потоци от селата
към градовете поставят началото на депопулационните процеси в много региони на България, в т.ч. и на планинските (например Средна Стара планина,
Странджа–Сакар и др.).
Независимо от предприетите мерки по време на социалистическия период
преустановяването на миграционните процеси и по-нататъшното обезлюдяване
на планинските селища не се случва и след демократичните промени в страната
след 1989 г. и връщането на земеделската земя на собствениците й. Настъпилата
икономическа криза и липсата на поминък, засягаща огромна част от трудоспособното население, са едни от главните причини немалка част от хората от
различни краища на страната, вкл. и от планински селища, да търсят реализация и препитание към икономически по-стабилни части на България (градове,
разположени в зоните на влияние на София, Пловдив, Бургас, Черноморското
крайбрежие и др.) или по-добри условия за живот в чужбина. Липсата на достатъчно възможности за заетост води до по-нататъшно изселване на населението
и обезлюдяване на планинските селища.
Темата, свързана с динамиката в броя на населението, обезлюдяването на
територията на България (вкл. и планинските селища) и причините за това, е
разгледана в редица публикации (Младенов, 2014, 2015; Казаков, 2014, 2015;
Бошикьов 2006; Равначка, 2016; Рыбаковский 2008; Илиева, 2016, 2018).
Независимо че на латински и на няколко западни езици „депопулация“ означава „обезлюдяване“, според някои автори между тези два термина съществуват различия. Те са свързани най-вече с превеса на отрицателния естествен
прираст над отрицателното миграционно салдо като водещи в структурата на
намаление на населението. Според Бошикьов (2006) от статистическа гледна
точка за процес на депопулация може да се говори едва при непрекъснато намаление на населението в течение на период, обхващащ няколко поредни преброявания, какъвто процес се наблюдава в планинските селища на страната.
Според Младенов (2014) обезлюдяване е налице, когато намалението на броя
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на населението е в степен, в която демографските структури са крайно влошени
и е налице трайна невъзможност за възпроизводство на населението. Същият
автор, цитирайки Рыбаковский (2008), говори за степени на обезлюдяване (като
процентно намаление на броя спрямо дадена базисна година) и коефициент на
депопулация – средногодишния темп на намаление на броя на населението. В
настоящото изследване са възприети и двата измерителя (степен на обезлюдяване и коефициент на депопулация) и термините депопулация и обезлюдяване
се използват като синоними.
Обект на публикацията са планинските селища в Република България, а основната цел е да се разкрият общите тенденции и геодемографските особености
в динамиката и териториалното разпределение на броя на населението в тях за
периода 1985-2011 г.
МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
В настоящото изследване се разглеждат планинските селища в страната,
отговарящи на критериите за планински райони и посочени поименно в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.,
изм. и доп., бр. 53 от 12.07.2011 г.). Съгласно тази наредба планински селища са
землищата на населените места, които отговарят на поне на един от следните
критерии:
– средна надморска височина минимум 700 m;
– среден наклон на терена минимум 20 %;
– средна надморска височина минимум 500 m с комбинация със среден
наклон на терена минимум 15 %.
За целите на изследването са използвани официално публикувани данни
на НСИ от преброяванията населението на България за периода 1985-2011 г.
и от ГРАО за 2018 г. (https://www.grao.bg). На базата на тях е направена типологизация на планинските селища в зависимост от степента на обезлюдяване,
като е използвана скàлата на Младенов, разработена през 2014 г. Чрез нея се
представя относителното изменение на броя на населението между крайната
година спрямо базисната година, измерено в проценти. При стойности под 10%
депопулацията е слаба, между 10 и 20 % – умерена, 20-60 % – силна, 60–80 % –
критична, а над 80% – безвъзвратна. При използването на тази скàла за базисна
година се използва 1985 г., а за крайна – 2011 г.
Картата в настоящото изследване е изготвена със софтуера ArcMap (ArcGIS
ESRI), версия 10.5. Статическият анализ е извършен с Excel (MSOffice).
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Планинските селища обхващат 37,7 % от територията на страната и техният брой е 1718 (в т.ч. 81 града и 1637 села), или 32,6 % от населените места
в страната (фиг. 1). Значителният размер на територията, върху която са разположени, показва, че тяхното съвременно състояние и развитие е от огромно
значение за социалния и икономическия облик за България. Те имат важно зна47

Фиг. 1. Карта на планинските селища в България
(по данни на НСИ)

чение за балансираното регионално развитие и за повишаване на качеството на
селищното и териториалното устройство.
През 1985 г. броят на населението в планинските селища наброява
2 846 179 д. (табл. 1). Данните сочат, че след тази година те преживяват големи демографски загуби, които са резултат от значителните емиграционни
потоци и отрицателния естествен прираст. През периода 1985–2011 г. населението на тези селища намалява с 302 487 души при средногодишен темп
на прираст 0,99 %.
Предвид промените в броя на населението на планинските населени места
между последните четири преброявания, тенденциите в развитието им се проследява в три подпериода – 1985–1992 г., 1992–2001 г. и 2001–2011 г.
През подпериода 1985–1992 г. броят на населението в планинските територии намалява с 96 057 д. и темпът на прираст придобива отрицателни стойности
(-3,4 %). От сравнителния анализ на данните (табл. 1) се вижда, че това намаление продължава и през следващия подпериод 1992–2001 г. – със 166 914 д., като
и темпът на прираст има още по-неблагоприятни стойности (-6,1 %). Влияние
върху изменението на броя на населението в планинските селища оказват смяната на социално-икономическата система, настъпилата икономическата криза,
значителните емиграции и нарастването на отрицателния естествен прираст.
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Таблица 1
Брой и темпове на изменение на населението в планинските селища
(по данни на НСИ)
Период

Брой

Нарастване
%

1985 г.

2846179

1985-1992

- 96057

-3,4

Средногодишно
брой
темп
-13722
0,99

1992 г.
2001 г.
2011 г.

2750122
2583208
2543692

1992-2001
2001-2011
1985- 2011

-166914
- 39516
-302487

-6,1
-1,5
-11

-18546
-3951
-11634

Преброяване Население
(бр.)

0,99
0,99
0,99

В резултат на ограничаване на емиграционните процеси през следващия
подпериод 2001–2011 г. в сравнение с предишния (1992–2001 г.) броят на планинското население намалява с по-бавни темпове (39 516 д.), като и темпът на
прираст се повишава и достига -1,5%.
Между градовете и селата има съществена разлика в темповете на изменение на броя на населението за отделните подпериоди. През всички изследвани
години от 1985 до 2011 г. градското и селското население започва да намалява,
като първоначално това е свързано с емигрантската вълна, а после и с отрицателния естествен прираст. Значително по-чувствително спада броят на населението на планинските села (33 %) в сравнение с това на градовете (12,4 %). Населението на градовете се увеличава поради наличие на раждаемост и заселване в тях. Като основни причини за спада в броя на населението на малките планински села (особено пръснатите села в планинските части на Западна Средна
България, Средна Стара планина, Странджанско–Сакарска област, Ихтиманска
и Същинска Средна гора) са неблагоприятните условия за живеене в тях. Планинският релеф и граничното им положение, зле организираната социална и
обслужваща инфраструктура, слабо развитото земеделие и други икономически дейности и свързаните с тях високи равнища на безработица стимулират
младите жители на тези населени места да се заселят в по-добре развитите в
икономическо отношение райони на страната или в чужбина. Тези изселвания
водят до по-нататъшното обезлюдяване на тези селища.
За целия разглеждан период 1985-2011 г. почти всички планински селища
(96,3 %) се характеризират с намаление на броя на населението им. С особено
бързи темпове това се случва в областите Габрово, Велико Търново, Кърджали,
Смолян и др. Много от селата в тях се отличават с намален брой население или
са напълно обезлюдени и са с характеристиките на периферни и изостанали, с
ниско ниво на качеството на живот и с непрекъснато намаляващи функции през
последните 30 години.
Едва в 63 от общо 1718 планински селища се наблюдава увеличение в броя
на населението. Това са населени места, локализирани в общините с етнокултурни особености – Белица, Сатовча и Гърмен (българомохамеданско население), в Руен (турско и ромско население), както и селища, концентрирани
главно около Софийската и Пловдивската агломерация. Този твърде малък брой
планински селища (и то със специфични особености), които бележат известно
4 Проблеми на географията, 2/2019 г.
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нарастване на броя на населението си за периода 1985-2011 г., демонстрира повсеместната демографска криза в териториален аспект.
В отделни части на планинските територии в България депопулационните
процеси се проявяват с различен интензитет (фиг. 2) и съответно с различна
степен на обезлюдяване на населените места, за които през целия разглеждан
период се наблюдават следните особености:
– Слабо (под 10%) и умерено (10–20%) намаление на броя на населението – отличават се 31,5% от планинските селища. Това са селищата, попадащи
във функционалната зона на влияние на София, и такива с относително запазен
демографски потенциал (по поречието на р. Места и в Западните Родопи, населени с българомохамедани);
– Силна депопулация (между 20–60 %) – характерна е за половината от
планинските селища (48,3 %). Според Илиева (2018) това е най-разпространената група, която обаче 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, изпълнявани функции;
– Критична депопулация (60–80 %) – обхваща 13,9% от планинските селища, които спадат към категорията села с най-малко население – до 100 д. Те са
разположени в западните погранични части на страната, Странджа–Сакар, Централна Стара планина, също и в районите с висок дял турско (Източни Родопи)
и българомохамеданско население (Западни Родопи).
– Безвъзвратна депопулация (над 80 %) – отличават се 109 планински села.
Основната част от тях спадат към групата на много малките селища с изчерпан демографски потенциал. Те са съсредоточени основно в Източните Родопи,
Централна Стара планина, Краище и Осоговско-Беласишката планинска редица.
Разширяването на пространствения обхват на депопулацията в планинските територии води до увеличаване на броя на малките села в тях (с население
до 100 д.), заличаване на редица селища и до голяма степен на концентрация на
населението в по-големите градски центрове.
Таблица 2
Разпределение на планинските селища по големина (1985–2011 г.) (по данни на НСИ)
Категория на селищата
в зависимост от броя
население

1985 г.

Без население
До 10 д.
От 11 до 50 д.
От 51 до 100 д.
От 101 до 200 д.
От 201 до 500 д.
От 501 до1000 д.
Над 1000 д.

21
20
126
194
305
461
298
293
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Преброяване
1992 г.
2001 г.
18
27
186
247
308
425
228
279

24
57
282
262
286
366
185
256

2011 г.
24
109
377
242
277
297
168
224

Фиг. 3. Изменение в разпределението на планинските селища по големина
(1985–2011 г.)

При последното преброяване през 2011 г. в 752 планински населени места
(вкл. около 24 без постоянно население) живеят по-малко от 100 човека. В 510
от тях жителите са под 50 души, а в 133 населени места – до 10 човека (табл. 2).
Постоянното намаление на планинското население променя структурата на
планинската селищна мрежа и разпределението на селищата по големина (табл.
2 и фиг. 3). Отчетливо се вижда нарастването на броя на селищата с население
под 100 д. (43 %) и на относителния дял на най-малките селища (до 50 д.) – от
8,5 % през 1985 г. на 28,3 % през 2011 г. Забелязва се значителен спад в броя
на населението на планинските села с жители между 201 и 500 д., като техният
относителен дял през 2011 г. е 17,3 %. В същото време се отбелязва и намаление на дела на по-големите планински селища (над 500 д.), който през 1985 г. е
от 34,4%, а през 2011 г. е 19,6%. Тази все по-задълбочаваща се тенденция води
до увеличение на броя на по-малките населени места, което се отразява негативно върху развитието на планинската селищна мрежа. Една от последиците
от обезлюдяването е заличаване на населени места от регистъра на населените
места в България. Само за периода 2001–2011 г. са заличени 15 планински села.
Към 2018 г. според данни от ГРАО още 84 планински села са обхванати от пълно обезлюдяване. Отбелязаните прогнозни тенденции, характерни за тези села,
протичат с различни темпове поради установените исторически особености в
демографските процеси на регионално равнище.
Като една от главните причини броят на планинското население да намалява през разглеждания период 1985-2011 г. е по-високият относителен дял на
лицата на възраст над 65 години (17,7 %) и все по-малкият дял на лицата на възраст под 15 години (12,8 %). През последното преброяване 2011 г. с най-голям
дял на лицата на възраст над 65 години се отчитат малките села в Западните и
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Източните Родопи, приграничните селища по западната граница със Сърбия и
Македония, Централна Стара планина, Странджа–Сакар и др. (фиг. 4). Наличието на по-голям брой малки планински села, населени изцяло или предимно
от лица на възраст над 65 години, ги обрича на бавно, но сигурно загиване и
заличаване след време от регистъра на населените места.
Намаляването на броя на населението в планинските селища води до ограничаване и отслабване на функциите им. Малките села с жители до 100 д. не
могат да бъдат центрове на кметства. Все по-трудно и неефективно става поддържането на елементите от сферата на обществените услуги, като например
медицинско обслужване, търговия, образование, транспортни и пощенски услуги и др. Фактически голяма част от планинските села в момента са нежизненоспособни и тяхна бъдеща съдба е постепенното им отмиране.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От анализа на данните за динамиката на броя на населението в планинските селища за изследвания период 1985-2011 г. могат да се направят следните
изводи:
– трайно и необратимо намаляване на броя на населението в планинските
селища, като основен фактор са изселванията и отрицателният естествен прираст;
– с най-високи отрицателни стойности на темпа на прираст (-6,1 %) се отличава подпериодът 1992-2001 г., а с най-ниски (-1,5%) – краят на подпериода
2001-2011 г.;
– голяма част от планинските селища са слабо населени и с характер на
обезлюдени територии, като в 24 села няма население, а 43 % са с население
под 100 д.;
– наличие на по-висок дял на лица на възраст над 65 години в малките села
(Източните и Западни Родопи, Странджа–Сакар, централните части на Старопланинската област, западните погранични части на страната), което води до
по-нататъшното им обезлюдяване и ги обрича на постепенно отмиране.
Обезлюдяването в планинските селища дава основание да се търсят специфични и конкретни решения, насочени към разработване на подходящи механизми и програми за развитие, които да доведат до смекчаване на протичащите
негативни демографски процеси. Спирането на депопулационните процеси и
решаването на демографските проблеми зависят не само от националната демографска стратегия, но и от конкретната регионална политика, регионалните
особености, участието на органите на областните и общинските управи, на бизнес средите и неправителствени организации.
Едно от средствата за преустановяване на тези негативни процеси е възстановяването и развитието на традиционните български производства и земеделието, което може да осигури трудова заетост и задържане на трудоспособното
население в обезлюдяваните днес планински селища. Някои от тях са с добра
транспортна достъпност и природни дадености, което им позволява да функционират като места за отдих и развитие на туризма основно през летния сезон.
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Фиг. 2. Степен на обезлюдяване на планинските селища през периода 1985-2011 г. (по данни на НСИ)

Фиг. 4. Относителен дял на населението над 65-годишна възраст в планинските селища в България към 01.02.2011 г.
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