
ТЕРИТОРИАЛНО ДИФЕРЕНЦИРАНА ДЕМОГРАФСКА 
ПРОГНОЗА ПО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2030 – 2040 – 2050 
ГОДИНА



ДЕТАЙЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА: 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Демографската прогноза на градоустройствените единици се явява детайлизиран 
вариант на разработената от НСИ демографска прогноза на Столична община 
в периода до 2050-2070 г.

 Териториално детайлизирана демографска прогноза по градоустройствени единици 
(Гр.Е) може да се използва за провеждане на по-гъвкава устройствена и оперативна 
управленска политика, вкл. и по линия на инвестиционната политика на Столична 
община. 

 Прогнозните разчети за броя на населението и за възрастовата му структура на 
ниво градоустройствени единици (Гр.Е) са разработени и в съответствие с 
използваните в информационната ГИС система на ОП „Софпроект – ОГП“ кодове и 
конвенции и са представени във вид, напълно съвместим и подходящ за бъдещо 
интегриране в нея. ГИС технологиите дават възможност за надграждане и 
поддържане в актуално състояние на демографската информация. 



ДЕТАЙЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА: 
КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ
 Демографската прогноза по градоустройствени единици 
включва прогнозни разчети за:

❖Количествени параметри на населението (по показателя „общ 
брой на населението“) - фактическо състояние и прогнози към 
години 2020 г., 2030 г., 2040 г. и 2050 г.;

❖Качествени характеристики ( по показателите за възрастовата 
структура на населението по специфични възрастови групи: 
0-2 г.; 3-6 г.; 7-14 г.; 15-18 г. и над 65 години) – състояние и прогнози до 
2050 г.



ДЕТАЙЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА: 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
 Резултатите от демографската прогноза са представени:

❖Като електронни таблици със всички необходими параметри и 
кодове за връзка с ГИС системата на „Софпроект – ОГП“;

❖Като илюстрации на някои от прогнозите под формата на карти 
(резултативни от ГИС бази);

❖Под формата на Демографски паспорт за всяка една от 
градоустройствените единици. Паспортът е интегриран и 
достъпен през ГИС системата на „Софпроект – ОГП“ и дава пълна 
характеристика за демографско състояние и прогнози за всяка 
една от градоустройствените единици.



ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА НА ДЕМОГРАФСКАТА ПРОГНОЗА



ДЕТАЙЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА: 
ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА

❖Настоящата демографска прогноза е разработена по 
предварително определени териториални модули, включени в 
границите на Столична община и обозначени като 
градоустройствени единици (Гр.Е). Това са структурни 
териториални елементи, разработени от ОП „Софпроект- ОГП“ 
за оперативно и проектно ползване за различни цели, свързани с 
прилагане на ОУП на Столична община.

❖С цел прилагане на инструментариума на ГИС и за коректната им 
териториална идентификация, всяка Гр.Е. е обозначена със 
собствен, уникален идентификационен код и име, синхронизиран и 
съгласуван с ОП „Софпроект- ОГП“. Чрез този код се осъществява 
връзката с ГИС на ОП „Софпроект- ОГП“ и възможността за 
бъдещи анализи, графично представяне на данни и др. 



ДЕТАЙЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА: 
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И БРОЙ НА ЕДИНИЦИТЕ
Общият брой на Гр.Е., на територията на Столична община е 583. 
Разпределението им по самостоятелни населени места и техните 
землища е както следва:

✓В строителните и землищни граници на гр. София - 295 бр.

✓В останалите самостоятелни населени места (вкл. и в землищата 
на някои от тях) – 288 бр. 

Териториалното разпределение на Гр.Е по административни 
райони на Столична община  е функция от големината и 
населеността на отделните райони. В това отношение е 
отчитана и устройствената им специфика – водещи функции,  
наличието на „твърди“ делители, отчитани при определяне на 
границите на самите Гр.Е и други критерии. 



ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ 
ЕДИНИЦИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА
Общият брой на Гр.Е., на територията на Столична община е 583. 
Разпределението им по самостоятелни населени места и техните 
землища е както следва:

✓В строителните и землищни граници на гр. София - 295 бр.

✓В останалите самостоятелни населени места (вкл. и в землищата 
на някои от тях) – 288 бр. 

Териториалното разпределение на Гр.Е по административни 
райони на Столична община  е функция от големината и 
населеността на отделните райони. В това отношение е 
отчитана и устройствената им специфика – водещи функции,  
наличието на „твърди“ делители, отчитани при определяне на 
границите на самите Гр.Е и други критерии. 



Адм. район Брой Гр.Е в 
адм. район

Гр. Е. в повече 
от един адм. 

район
Административни райони с общи Гр.Е

Банкя 28 0  

Витоша 41 3 Овча купел (2); Панчарево (1)

Връбница 31 0  

Възраждане 9 1 Триадица (1)

Изгрев 6 0  

Илинден 4 0  

Искър 17 4 Кремиковци (2); Панчарево (2)

Красна поляна 8 2 Овча купел (2)

Красно село 13 0  

Кремиковци 44 2 Нови Искър (1); Панчарево (1)

Лозенец 11 1 Триадица (1)

Люлин 26 0  

Младост 13 3 Панчарево (1); Студентска (2)

Надежда 17 4 Връбница (4)

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ 
ЕДИНИЦИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНа



Адм. район Брой Гр.Е в 
адм. район

Гр. Е. в повече 
от един адм. 

район
Административни райони с общи Гр.Е

Нови Искър 79 8 Кремиковци (8)

Оборище 5 0  

Овча купел 28 0  

Панчарево 91 0  

Подуяне 14 3 Кремиковци (2); Слатина (1)

Сердика 21 4
Илинден (1); Кремиковци (!1); Илинден (1); 
Илинден/Надежда(1)

Слатина 10 1 Кремиковци (1)

Средец 8 2 Оборище (2)

Студентска 9 0  

Триадица 12 0  

Общо 545 38  

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ 
ЕДИНИЦИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА



За някои от самостоятелните населени места (без гр. София), броят на 
градоустройствените единици е показан в следващата таблица

Адм. район Населено 
място

Брой 
Гр.Е Градоустройствени единици – код и име

Банкя гр. Банкя 9

048 -гр. Банкя; 049 - гр. Банкя - кв. Вердикал; 050 -  гр. Банкя- 
разширение; 051 - гр. Банкя, в.з. Градоман ; 052; гр. Банкя, кв. 
Градоман - разширение запад;  053 - гр. Банкя, кв. Михайлово;  054-  гр. 
Банкя, кв.Изгрев;  055  гр. Банкя, м. Мъртвако; 056- гр. Банкя, м. 
Равнище

Панчарево с. Лозен 8
035 - с. Лозен; 032 – с. Долни Лозен; 039 – с. Горни Лозен – в.з. 
Чаушица; 065 – с. Горни Лозен, м. Висо; 045 – с. Лозен, м. Орлова 
Круша; 

Нови Искър гр. Нови Искър 9

443- гр. Нови Искър - кв. Славовци - разширение; 444 -гр. Нови Искър - 
кв. Кумарица; 446 - гр. Нови Искър, кв. Гниляне; 448 - гр. Нови Искър, м. 
Вировете; 455 - СПЗ Нови Искър - кв. Курило; 456 - гр. Нови Искър - кв. 
Изгрев;  461- гр. Нови Искър, кв. Курило; 468 - гр. Нови Искър- м. в.з 
Ласка; 562 - гр. Нови Искър, кв. Гниляне - разширение изток;

Панчарево с. Бистрица 5
023 - в.з. Бистрица - Цонкина махала; 038 - в.з. Бистрица - Шираната; 
566 - в.з. Бистрица - разшир. Цонкина махала; 024 - с. Бистрица; 030 - в.
з. Бистрица - Калфин дол.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНИ НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА



ВАЖНА МЕТОДИЧЕСКА ОСОБЕНОСТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Градоустойствените единици, които нямат отношение към 
постоянното обитаване на населението са изключени от 
прогнозните демографски разчети. Техният брой е значителен – 
249. Като такива са определени градоустройствени единици, 
свързани с други функции – производствени, отдих, транспортно-
комуникационни и др. В конкретен план това са Гр.Е, формирани от 
научно-производствени комплекси, бивши стопански дворове, полски 
територии, гробищни паркове, летища, хвостохранилище, селищни 
и крайселищни паркове (вкл. и части от хидропарк „Искър“),  
пречиствателна станция, рудник, части от планините Витоша, 
Стара планина и др.



ПЛОЩНА ХАРАКТЕРИСТИКА И НАСЕЛЕНОСТ:
По критерия „площ на Гр. Е“,  последните  варират  в много широк 
диапазон – от около 2 – 3  ха ( Гр.Е м. „Гладни рид“ в 
административен район Панчарево – идентиф. код 478 и Гр.Е 
„Камбаните“ в адм. район Витоша – идентификационен код 545) до 
10-16 хил. ха (Гр.Е „Западна Стара планина“  и .Гр.Е „Хидропарк 
„Искър“ -Вододайна зона  на яз. „Искър“).

Характеристиката на Гр.Е по критерия населеност се базира на 
демографския показател „брой на населението“, отчетен като 
фактическо състояние към 2017 г. Данните за броя на населението 
са по показателя „брой население по настоящ адрес“. За целта е 
използвана актуална информация от информационната система на 
Главна дирекция ГРАО при МРРБ.



ГРУПИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ СПОРЕД БРОЯ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО ИМ  



ГРУПИРАНЕ НА ГР.Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА ПО КРИТЕРИЙ „ПЛОЩ“  



ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ



ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Институциите, които са с официално, нормативно определени правомощия за набиране на 
демографска информация на най-ниско, първично ниво – точков обект са:

❖Национален статистически институт (НСИ);

❖Главна дирекция „ГРАО“ при Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството.

      Поради обективната невъзможност за осигуряване на актуална (към 2017 г.) 
статистическа информация  по контролни преброителни райони от НСИ, този официален 
източник не може да се използва за изработване на демографска прогноза по 
градоустройствени единици на територията на Столична община.

      Вторият източник на информация е ГД „ГРАО“, която поддържа актуална 
информационна база данни с демографски характер. Същата съдържа данни за броя на 
населението, за възрастовия статус на лицата, както и за неговото движение – брой 
родени, брой умрели, записани и отписани от регистрите в населените места, т.е. за 
естественото и за механичното движение на населението. Важна особеност на базата 
данни на ГРАО, е че в нея се съдържа информация за статуса на населението по признака 
„адрес“ – постоянен и настоящ. 

         Показателят „брой население по настоящ адрес“ е предпочетен, за да се отчете 
броят на лицата, които са с постоянен адрес в други населени места (извън Столична 
община), но имащи настоящ адрес в населените места на Столична община (вкл. и в гр. 
София).



АДАПТИРАНЕ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
Технологията за „привързване“ на двата типа териториални модули 
„избирателни секции“ и „градоустройствени единици е осъществена с 
помощта на ГИС инструментариум, с използването на следните слоеве и 
таблици (като входна и резултативна информация):

Слой grad_ed - слой от полигони на градоустройствените единици;

Слой nasel_addres – данни за брой и характеристики на население от 
преброяване на НСИ 2011 г. по адреси;

Таблица nasel – обработените данни за брой и структура на населението от 
ГРАО с код на избирателна секция;

Таблица izb_sec_intersect_NSI 1 - жилища и население от НСИ агрегирани по 
пресечените изборни секции; Технологията за „привързване“ на двата типа 
териториални модули „избирателни секции“ и „градоустройствени единици 
е осъществена с помощта на ГИС инструментариум, с използването на 
следните слоеве и таблици (като входна и резултативна информация):



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ПРИРАВНЯВАНЕ НА ДАННИ 
ГРАО КЪМ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (ПРИМЕР ЗА 
ОБРАБОТКА НА РАЗДЕЛЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ)

Данните от ГРАО за изборна секция с код 01001 се разпределят в 
градоустройствени единици с кодове 220 и 209 съответно с 
коефициент 0.65625 и 0.34375 получени от разделянето на жилищата 
от парчета на секцията 1707 и 1572 с общия брой на жилищата на 
секция 01001. 

izb_s_inters_PartFromBig

IDENT IDENT_1 ID_izb_sec_clip PartFromSekc
220 01001 1707 0.65625

209 01001 1572 0.34375

Пример за обработка на данни по избирателни секции и агрегиране към 
градоустройствени единици 



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ПРИРАВНЯВАНЕ НА ДАННИ 
ГРАО КЪМ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (ГРАФИЧНА 
ИЗВАДКА)



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ПРИРАВНЯВАНЕ НА 
ДАННИ ГРАО КЪМ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ. 
ОБОБЩЕНИЕ.

Прилагайки така описаната технология за „съвместяване“ на 
избирателните секции (с валидната за тях демографска информация) 
с градоустройствените единици е определена и базисната 
демографска информация на ниво Гр.Е. За да бъдат сведени до 
възможния минимум разликите в данните за броя на населението и за 
възрастовата му структура на НСИ и ГД „ГРАО“ са направени 
експертни корекции за някои Гр.Е, като са отчетени и данните за 
броя на населението по постоянен и настоящ адрес в границите на 
отделните населени места. 



ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА



МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД.

При настоящата демографска прогноза (на ниво градоустройствени 
единици) са отчитани следните принципни изисквания:

❖Приемственост на прогнозата. Изразява се в отчитане на 
съществуващи  прогнози, касаещи демографското развитие на Столична 
община. Принципното изискване е съвкупността от прогнозни разчети по 
Гр.Е да не се разминават с прогнозните разчети на НСИ за Столична 
община;

❖Обвързване на демографската прогноза с функцията „Обитаване“. Това 
принципно изискване се налага от обстоятелството, че част (и то 
немалка) от Гр.Е нямат отношение към функцията „Обитаване“. 

❖Прилагане на диференциран подход. Изразява се в обосноваване и 
използване на различни темпове на развитие на населението в Гр.Е, 
съобразно очертаните тенденции в досегашното им демографско 
развитие и оценка на демографския им потенциал;

❖Вариантност на прогнозата. Прогнозните разчети се представят в три 
варианта.



ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ БЪДЕЩОТО ДЕМОГРАФСКО 
РАЗВИТИЕ

Демографското развитие е резултат от комплекс от различни по 
своята същност фактори, а именно:

❖Демографски;

❖Икономически;

❖Социално-психологически;

❖Устройствени.

При конкретната демографска прогноза на градоустройствените 
единици на територията на Столична община, акцентът е поставен 
върху влиянието на факторите с демографски и устройствен 
характер. 



ВЛИЯНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО И НА МЕХАНИЧНОТО 
ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО.

За 7 годишен ретроспективен период (2011 – 2017 г.) статистическите данни 
дават основание за следните констатации:

❖Раждаемостта на населението в Столична община е със средногодишен 
коефициент (родени деца на 1000 д. от населението) за периода 2011 – 2017 
г. -  10,33‰, а за гр. София – 10,44‰. Тенденцията е към слабо намаляване на 
коефициента на раждаемост;

❖Смъртността е с по-висок коефициент  от раждаемостта – 
средногодишните му стойности за Столична община  11,7‰, а за град 
София – 11,61‰. За анализирания период равнището на смъртност 
(изразено чрез съответния коефициент) се запазва почти непроменено;

❖Естественият прираст е с отрицателни  средногодишни стойности на 
коефициента за естествен прираст – минус 1,39‰. За град София тези 
стойности също са отрицателни – също минус 1,17‰.



ВЛИЯНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО И НА МЕХАНИЧНОТО 
ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО.

За 7 годишен ретроспективен период (2011 – 2017 г.) статистическите данни 
дават основание за следните констатации:

❖Раждаемостта на населението в Столична община е със средногодишен 
коефициент (родени деца на 1000 д. от населението) за периода 2011 – 2017 
г. -  10,33‰, а за гр. София – 10,44‰. Тенденцията е към слабо намаляване на 
коефициента на раждаемост;

❖Смъртността е с по-висок коефициент  от раждаемостта – 
средногодишните му стойности за Столична община  11,7‰, а за град 
София – 11,61‰. За анализирания период равнището на смъртност 
(изразено чрез съответния коефициент) се запазва почти непроменено;

❖Естественият прираст е с отрицателни  средногодишни стойности на 
коефициента за естествен прираст – минус 1,39‰. За град София тези 
стойности също са отрицателни – също минус 1,17‰.



ДИНАМИКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО ДВИЖЕНИЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2011-2017 
Г.



СРЕДНОГОДИШЕН КОЕФИЦИЕНТ НА 
ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПО ГР.Е -2011 
-2017 Г.



ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО - ИЗВОДИ

Очакваното нарастване на броя на населението на Гр.Е, основно ще се основава  
на механичния прираст (заселване на население от други общини от страната). 
Важна особеност в концепцията за перспективния брой на населението в Гр.Е, е че 
отчитат и вътрешните движения - чрез отписани и записани лица от една Гр.Е в 
друга Гр.Е. Това вътрешно преместване отчита  броя на лицата по постоянен и по 
настоящ адрес в границите на едно населено място.

Данните за броят на записаните лица  показват, че привлекателни са Гр.Е в 
южните части на гр. София и на Столична община. През 2017 г. с най-висок 
брой записани лица по настоящ адрес е Гр.Е ж.к. „Студентски град – запад“ 
(идентиф. код 112) с общ брой на записаните -9390 лица. С висок брой записани 
лица са още Гр.Е – м. „Витоша – ВЕЦ „Симеоново“ (идентиф. код 108) – 1175 д, , Гр.
Е ж.к. „Младост 3“  и Гр. Е ж.к. „Младост 1“  (идентиф. кодове 086 и 123) и брой на 
записаните лица съответно 1050 и 988 д. Привлекателни за заселване са още ж.к. 
Манастирски ливади, кв. „Лозенец“, кв. „Овча купел- север“, ж.к. „Гоце Делчев“, ж.к. 
„Гео Милев“ и редица други.



ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

При прогнозните разчети за броя на населението са взети под внимание 
не само фактическата възрастова структура, а и очакваните промени на 
същата в рамките на прогнозния хоризонт до 2050 г. 

В методически аспект, това е постигнато като е приложен подхода за 
„възрастовото придвиждане“ на младите възрастови групи, които през 
следващите 1-2 десетилетия ще са основните контингенти за 
естественото възпроизводство на населението. 

Същевременно е отчетена и хипотезата, че по линия на механичния 
прираст, контингентите от заселващи се в Столична община ще бъдат 
основно в активна възпроизводствена и икономическа възраст. 



ФАКТИЧЕСКИ ВЪЗРАСТОВ ПРОФИЛ 

❖Фактическият възрастов профил на населението на Столична община, в т.ч. и 
на гр.София е с параметри, които не се различават съществено. Така към 2017 
г. средният дял на лицата във възрастовата група до 15 години е 14,4% от 
общия брой  на населението на Столична община. За гр. София този дял е 
14,5%.Населението в над трудоспособна възраст (над 65 години) е с 
относителен дял съответно – 17,2%  за Столична община и  17,1 % за гр. София.

❖В прогнозата през следващите три десетилетия  е взета под внимание 
възрастовата структура на отделните Гр.Е. Отчетени са възрастовите 
контингенти от лица в „млада“ (под трудоспособна) възраст и контингентите от 
застаряващи лица (в над трудоспособна възраст). 

❖Като относително по-жизнени се очертават Гр.Е, които са с по-висок 
относителен дял на лицата в под трудоспособна възраст. При среден за 
Столична община дял на тази възрастова група дял 15,1% (за гр. София – 
15,2%) се очертава група от Гр.Е, които са с относителен дял на населението в 
под трудоспособна възраст.



ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕ 0-15 
Г. ПО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 2017 Г.



ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕ НАД 
65 Г. ПО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ 
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 2017 Г.



РАЗЛИЧИЯ В ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА ЛИЦАТА НАД 65 
ГОДИНИ

Делът на лицата над 65 години при отделните Гр.Е варира от 0,5 – 1,1% 
(Гр.Е ж.к. “Студентски град – запад“  -идентиф. код 112) и Гр.Е 
„Студентски град – север - идентиф. код 119) до 29-30%. 

Редица градоустройствени единици в централната част на гр. София са с 
висок дял на лицата над 65 години – Гр.Е „ЦГЧ – Зона Б 5“ (идентиф. 
код 234), Гр.Е „ЦГЧ – Зона  Г 6“ (идентиф. код 204), Гр.Е „ЦГЧ – Зона Г-12“ 
(идентиф. код 224), Гр.Е „ЦГЧ – зона Г-14“ (идентиф. код 249), Гр.Е „ЦГЧ – 
Зона А (идентиф. код 220) и др. Посочените Гр.Е са с дял на населението 
в над трудоспособна възраст от 25 до 29%.



ПРОГНОЗНИ РАЗЧЕТИ ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 
2020-2050 Г.

❖Темпове на нарастване на броя на населението. Различията в 
темповете на нарастване на броя на населението и качествените му  
характеристики (основно възрастова структура), освен по отношение на 
трите варианта на прогнозата са приложени и по времевите етапи на 
прогнозни хоризонт – 2050 г.

❖В първите два времеви етапа – 2020 и 2030 г. са приложени малко по-
високи темпове на нарастване, които намаляват в следващите два 
времеви етапа – 2040 и 2050 г. Причините за това са основно от 
демографски и социално-психологически характер – намаляващи 
контингенти от лица във възпроизводствена възраст и застаряване на 
населението, водещо до отрицателен естествен прираст и ограничения 
потенциал за механичен прираст от други части на страната.



РЕАЛИСТИЧНА ПРОГНОЗА:
СРЕДНОГОДИШЕН ПРИРАСТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 2017 -2020 Г.



РЕАЛИСТИЧНА ПРОГНОЗА:
СРЕДНОГОДИШЕН ПРИРАСТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 2020 -2030 Г.



РЕАЛИСТИЧНА ПРОГНОЗА:
СРЕДНОГОДИШЕН ПРИРАСТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 2030 -2040 Г.



РЕАЛИСТИЧНА ПРОГНОЗА:
СРЕДНОГОДИШЕН ПРИРАСТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 2040 -2050 Г.



ПРОГНОЗНИ РАЗЧЕТИ ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ:
ГРУПИ ТЕМПОВЕ НА РАЗВИТИЕ

Отчитайки очакваното влияние на комплекс от фактори и на базата на оценките 
на очакваните процеси, влияещи пряко и косвено върху перспективното 
демографско развитие, в демографската прогноза на Гр.Е. се очертават три 
трупи темпове на развитие на населението, а именно:

❖Темпове на развитие, чийто числови стойности са около тези,  заложени в 
демографската прогноза на административните райони  на Столична 
община (Прогноза възложено от ОП „Софпроект-ОГП“, разработена през 2017 
г.);

❖Темпове на развитие, чийто числови стойности са малко под  тези,  заложени 
в демографската прогноза на административните райони  на Столична 
община;

❖Темпове на развитие, чийто числови стойности са малко над тези,  заложени 
в демографската прогноза на административните райони  на Столична 
община.



ПРОГНОЗНИ РАЗЧЕТИ ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ:
ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА РАЗВИТИЕ

В групата Гр.Е с относително по-високи темпове на  нарастване на броя на 
населението са включени градоустройствени  единици с по-висок дял на 
младо население, което през следващите 2 десетилетия ще е във 
възпроизводствена възраст. Тук попадат и Гр.Е, включени в групата за 
далекоперспективно развитие, както и Гр.Е с преобладаващ брой на 
ромско население. 

В чертите на гр. София с по-високи темпове ще се развиват и Гр.Е, които 
са с неусвоени за жилищно строителство терени, с проявен  
инвестиционен интерес.



ПРОГНОЗНИ РАЗЧЕТИ ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ:
СРЕДНИ И НИСКИ ТЕМПОВЕ НА РАЗВИТИЕ

Групата от  Гр.Е, коята е с по-ниски от средните темпове на нарастване на 
броя на населението включва  Гр.Е, които са с по-висок дял на населението над 
65 годишна възраст, с ограничен инвестиционен интерес за изграждане на 
жилища и др. Към тази група попадат Гр.Е в централната градска част на гр. 
София, някои периферни части на Столична община. Броят им е 72. 

По-високият им брой се дължи и на включването на Гр.Е, при които функцията 
„Обитаване“ е неприсъща, но към момента имат минимален брой обитатели. 
Примери за последните са Гр.Е „жп ареал Централна гара,  Гр.Е „Бизнес зона 
бул .Източна тангента – Враждебна“,  Гр.Е  „Хидропарк Искър – Горубляне“, 
Гр.Е. „Парк Ботаническа градина“ и др. 

Останалите Гр.Е – обект на демографската прогноза са включени в групата, в 
която темповете на нарастване на населението им в прогнозния период са  
около средните темпове на административните райони, приложени при 
разработване на демографската прогноза през 2017 г.



ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ФАКТОР

Устройственият подход, в съчетание с елементи на демографския, е 
приложен при прогнозиране на броя на населението и на възрастовата му 
структура в Гр.Е, които са в изцяло свободни, незастроени терени или в 
частично застроени. Конкретни примери в това отношение са Гр.Е с 
идентификационен код  343 – кв. Модерно предградие (незастроената му 
северозападна част), както и Гр.Е предвидени за разширение на 
строителните граници на някои самостоятелни населени места – гр. 
Банкя, селата Негован, Световрачене, Чепинци, Кътина, Балща, 
Мърчаево, някои квартали на гр. София (м. Драгалевци – разширение – 
север, в.з. Горна баня – разширение на юг от кв. Горна баня) и др. 



ДЕМОГРАФСКИ  ПРОФИЛ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ 
ЕДИНИЦИ



ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ

Демографският профил илюстрира фактическото, съществуващо 
състояние на населението в отделните градоустройствени единици, както 
и прогнозните разчети за демографското им състояние по 10 годишни 
периоди до 2050 г. 

От гледна точка на изискванията за демографската прогноза, фактическия 
демографски профил се характеризира с данните за броя и възрастовата 
структура на населението. Допълнително се отчитат и данните за 
естественото движение (със споменатата вече условност), както и на 
механичното му движение.

Демографските данни за всяка от градоустройствените единици 
(състояние към 2017 г. и прогнози към 2020, 2030, 2040 и 2050 г. са 
представени под формата на т.нар. Демографски паспорт.



Д Е М О Г Р А Ф С К И    П А С П О Р Т
на 

Градоустройствена единица на територията на Столична община
Населено място  - гр. София

Административен район………….
Наименование на градоустройствената единици……………………..

Идентификационен код на градоустройствената единица…………….
Демографски 
показатели

Състояние 
2017 г.

Прогноза
2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г.

1.Брой население      
Възрастови групи

под 3 години      
3-6 години      
7-14 години      
15-18 години      
над 65 години      



ДЕМОГРАФСКИ ПАСПОРТ

Демографският паспорт ще бъде част и допълнително вградена 
възможност към ГИС на Столична община, поддържан от ОП „Софпроект
“. Начина на предоставяне на данните от тази задача дава възможност за 
пълноценно вграждане на Демографския паспорт на градоустройствените 
единици. 

ГИС системите дават възможност за поддържането на тази информация в 
актуално състояние, в случаи на промяна или бъдещо развитие на 
данните и/или прогнозите по градоустройствени единици. 

Така предложеният Демографски паспорт може да бъде обогатен с 
допълнителна информация, при необходимост.



Разработващият  екип на задачата
благодари за вниманието
и 
проявеното търпение


