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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Тенденциите на демографското развитие и измененията в структурите на населението 

на съвременния етап са в основата на важни социално-политически и икономически 

предизвикателства в нашата страна. Значението на протичащите демографски процеси 

се подсилва от обстоятелството, че те оказват силно влияние върху развитието на 

основните системи на обществото: икономическа, образователна, здравноосигурителна 

и останалите социални системи. От друга страна, осигуряването на необходимите 

условия за трудова заетост, реализиране на образователните потребности и 

възможности на населението, създаването на съвременни урбанизирани условия на 

живот в населените места, поставят все по-високи изисквания към планирането, 

израждането и развитието на съответстваща битова, социална и комуникационна 

инфраструктура, формирането на подходящи зони за отдих, почивка и развлечения и 

като цяло адаптирана към потребностите на хората обществена среда в населените 

места. 

Разработването на концепциите (визия) и тяхното конкретизиране в градоустройствени 

планове с цел постигане на оптимална функционалност в един сложен комплекс от 

мерки и дейности, основно са насочени и затова следва да отчитат значението на 

демографския фактор (демографската ситуация) в населените места. Обективно тази 

свързаност се обуславя от това, че всички идеи и дейности са насочени към създаването 

на оптимална среда за живота на хората. С особена важност това се отнася до планиране 

и устройство на територията на големите градове. 
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2 МЕТОДИКА 

При разработването на „Визия за София“ важно значение има не само броят на 

населението, но и неговите демографски, социални и икономически структури. Тяхното 

състояние и динамика основно се определят от естественото движение на населението 

и миграционните процеси - вътрешни и външни, които със своите селективни функции 

оказват съществено влияние върху тези структури. 

2.1 Цел на изследването 

Дефинираната основна цел на изследването е да осигури информация за размерите на 

очакваните миграционни потоци от страната към и от гр. София (вкл. Столична община), 

тяхната интензивност, причините, които ги пораждат и техния състав по различни 

социално-демографски и икономически характеристики. 

2.2 Изследователски задачи 

За постигане на основната цел на изследването са реализирани следните основни 

задачи: 

• Определяне и оценяване на размерите и интензивността на потенциалните 

миграционните потоци от страната към гр. София и от града към другите населени 

места в страната и извън нея. 

• Описание на социално-демографския и икономически профил на потенциалните 

заселници/изселници и механизмите за осъществяване на миграцията. 

• Установяване и типологизация на основни групи потенциални мигранти според 

причините и мотивите за миграция от и към гр. София. 

• Установяване на факторите, които формират миграционното поведение на 

населението. 

• Съставяне на прогнозни оценки за размерите на миграционните потоци към гр. 

София (общината). 
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2.3 Източници на информация 

Източниците на информация за изследването са два: 

• Национален статистически институт - публикуваната официална статистическа 

информация;  

• Данни и резултати от проведено социологическо изследване „Потенциална 

миграция на населението в страната към гр. София (Столична община)“. 

2.4 Дефиниции 

Възприетите при разработването на инструментариума на изследването и анализа на 

данните дефиниции се използват от Националния статистически институт и 

международните институции (ОИСР, Евростат и т.н.) в тяхната дейност. 

Постоянен адрес 

Адресът в населеното място, в чийто регистър на населението е вписано лицето.   

Настоящ адрес 

Адресът, на който лицето живее. Това е адресът, който отговаря на документално 

заявеното местоживеене на лицето. Той може да съвпада с постоянния или да бъде друг 

адрес, на който лицето живее. 

Обичайно местоживеене/местопребиваване 

Мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, 

независимо от временно  отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели 

и роднини,  работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. 

Население 

Националното, регионалното или местното население по своето обичайно 

местопребиваване към критичния момент. 
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Постоянно население 

Включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на 

съответната година (или критичния момент на наблюдението) и не са отсъствали от нея 

за период по-дълъг от 1 година. 

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо 

постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. 

Налично/текущо население  

Към постоянното население, се добавят/изваждат входящите и изходящите потоци от 

ежедневни трудови мигранти и учащи, които всеки ден пребивават в/излизат от града 

във връзка със своята трудова и образователна дейност. 

Мигрант 

Лице, което предприема емиграция, респ. имиграция, т. е. лице, което се премества в 

държава/регион, различна от неговото обичайно местоживеене за период, който е или 

се очаква да бъде поне една година (12 месеца), така, че тя става нова страна/регион на 

обичайното му пребиваване. От позицията на държавата/региона, които то напуска, 

лицето се определя като „емигрант“, от позицията на страната/региона на пристигане се 

определя като „имигрант“. 

Миграция 

Миграцията е свързана с промяна на обичайното местоживеене на хората. 

Вътрешна миграция 

Когато лицата променят своето обичайно местоживеене вътре в страната. 

Вътрешната миграция се проявява в действието изселване/заселване от едно населено 

място в друго на територията на страната за период, който е, или се очаква да бъде най-

малко една година (12 месеца). Информация за участниците във вътрешно-

миграционните процеси се регистрира в националната статистическа система въз основа 

на промените в настоящия адрес на преселващите се лица. 
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Външна миграция 

Когато промяната на обичайното местоживеене се извършва извън границите на 

страната, миграцията се дефинира като външна. 

Официалните статистически данни за нея се събират, съгласно определена методология, 

която отчита възприетите от различни международни организации (ОИСР, Евростат, 

МОМ и др.) дефиниции и регулации. Залегналите в тях постановки в голяма степен са 

отразени и в националното законодателство. 

Мобилно и стационарно (немобилно) население 

Тъй като териториално миграцията на населението винаги се свързва с промяната на 

обичайното местоживеене на хората, прилагането на критерия „място на раждане“ при 

нейното изследване дава възможност да се обособят двете категории население: 

териториално мобилно и стационарно (немобилно) население. 

Фактическа миграция 

Реализираните миграционни събития формират съвкупността на фактическата 

миграция. 

Потенциална миграция 

Определя се въз основа на изследвания за бъдещи намерения на индивидите за 

миграция. 

Допълнителни коментари 

Представените работни дефиниции имат за цел да изяснят семантиката на 

термините/понятията, използвани в настоящия анализ. Това е важно от научна и 

методическа гледна точка, тъй като често от избрани „експерти с различен профил на 

знанието“ некомпетентно или угоднически се лансират и дискутират различни 

количествени определения на броя и за състава на населението, особено що се отнася 

до Столичната община и гр. София. 

Известно е, че населението на дадена страна, населено място, е динамична съвкупност, 

която непрекъснато се променя от входящите (раждания, имиграция) и изходящи 

(умирания, емиграция) потоци. Затова те се определят в официалната демографска 
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статистика като моментни съвкупности в края на всяка година. За различни практически 

цели официалните статистически данни могат да бъдат допълвани с обосновани 

експертни оценки, но това трябва да става на предварително възприети определения за 

оценяваната категория население. 

Трябва да се знае, че официалните статистически данни се отнасят до „постоянното 

население“ на града и общината – съответно 1 242 и 1 328 хил. души. Действително има 

хора, които живеят в гр. София/общината, които не са адресно регистрирани (настоящ 

адрес) и те увеличават населението, но има и лица, които са се преселили в други 

населени места или емигрирали от страната, без да са извършили дерегистрация и 

следователно те се отчитат като население на гр. София и общината. 

От проведеното изследване се установява, че от анкетираните лица на възраст 16 – 65 г. 

близо 3,7% заявяват, че по настоящ адрес тяхната регистрация е в друго населено място. 

Следователно, претеглен този дял към населението на София може да се допусне, че в 

града живеят още около 34-36 хиляди души от тази възрастова група, които не са 

включени в населението. Броят на неотчетеното население може да е по-голям, тъй като 

тук не се взима предвид населението извън изследваната възрастова група. 

Необходимо е разглеждането и на една друга категория население – „налично 

население“, или текущо население. Има се предвид потокът от трудови мигранти 

(57 хиляди) и от учащи (7329, а само в град София - 7062), респ. полученото салдо, които 

всеки ден пребивават в града във връзка със своята трудова и образователна дейност. 

Не са правени изследвания за оценка и на пристигащите в града всеки ден (или за 

няколко дни) хора по различни служебни, здравни, битови, културни и т.н. причини. 

Посочените две категории население формират съвкупността на временно 

присъстващите лица, които всекидневно се добавят към постоянното население в 

Столицата. Съществува и една друга мобилност на населението, която формира 

съвкупност от временно отсъстващо, с различна продължителност от време, население 

от населените места на тяхното обичайно местоживеене. Данните от изследването 

показват, че 16% от анкетираното население отсъства от населеното място, в което 

живее за повече от един месец, но по-малко от една година. Тук попадат хора с 

временна трудова заетост в други населени места, сезонно пребиваване във вили и 
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къщи за почивка, пребиваване при близки и други. За гр. София този относителен дял е 

значително по-малък в сравнение с останалите градове и села в страната – 7-8%, или 

приблизителна оценка за техния брой – около 60 хил. души от наблюдаваното 

население1. 

Направените разсъждения показват проблемността и сложността при установяването на 

прецизна оценка за броя на населението в големите населени места. Независимо от 

това, споменатите категории население (и евентуално надеждното им оценяване) 

следва да се имат предвид при разработването на различните направления в общата 

визия и пространственото планиране на Столична община. 

2.5 Обект на изследването 

За всяко изследване, важно условие е правилното и точно определяне на обекта на 

изследването и основните понятия, свързани с него. Те са в пряка връзка с осигуряването 

на необходимата достоверна информация за анализа на процесите, които се случват или 

са във връзка с него. Това напълно се отнася и при анализирането на миграционните 

процеси, които са предмет на настоящето изследване. 

За реализиране на целта и задачите на социологическото изследване, за обект на 

наблюдение са приети лицата на възраст 16 – 65 години, които са постоянно население 

на страната към критичната дата на провеждане на изследването. 

2.6 Модел и обем на извадката 

Известно е, че моделът на извадката определя начина за нейното формиране, а от обема 

на извадката, при зададен модел, определя точността, с която се оценяват параметрите 

на изследваната съвкупност. За реализацията на изследването е използван моделът на 

стратифицираната двустепенна гнездова извадка с гнездо на първа степен населено 

място и гнездо на втора степен част от жилищата в тях, попаднали в извадката. Броят на 

лицата за изследване в гнездата от първа степен се определени с вероятност 

 

1 Получените оценки за нерегистрираното и временно отсъстващите лица не са достатъчно надеждни 
поради ограничения брой наблюдавани случаи за гр. София в обема на извадката. Прецизното оценяване 
на тази категория население налага специализирано наблюдение само за гр. София.  
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пропорционална на техния размер, а на втора степен чрез систематичен подбор са 

определени адресите, респ. жилищата и лицата в тях за анкетиране. Във всяко жилище 

попаднало в извадката е анкетирано по едно лице на възраст 16 – 65 години, определяно 

на случаен принцип – напр. рождена дата. 

Обемът на основната извадка е 2502 души за цялата страна. За да се осигури 

необходимата точност на данните за миграционните процеси в гр. София (Столична 

община) е направена допълнителна извадка от 300 лица. Интервюирани са общо 

2802 лица.  

Основната извадка за изследването е районирана (стратифицирана) по признаците пол, 

възраст (групи), местоживеене (тип и големина на населено място) и области - общо 

840 страти. Гнездата на първата степен са 130 на брой, на втората – 250. 

Допълнителната извадка за Столична община е излъчена в 18 населени места и има 

30 гнезда. 

С приетия и изпълнен модел на извадката е осигурена представителност на събраната 

от изследването информация за цялата изследвана съвкупност и отделни нейни 

подсъвкупности. При този обем, максималните относителни (стохастични) грешки (∆р %) 

на оценяваните относителни дялове (р%) са съответно: за р = 5% относителната грешка 

∆р% е 17,1%; за: р = 10% относителната грешка ∆р% е 11,8%; за: р = 15% относителната 

грешка ∆р% е 9,3% и т.н. при Z = 1,96. 

2.7 Метод на регистрация на данните и инструментариум на изследването 

Индивидуалните сведения от лицата, обект на изследването и попаднали в неговата 

извадка, са регистрирани чрез провеждането на индивидуална анкета. Анкетното 

наблюдение е осъществено чрез разработен стандартизиран въпросник. 

За осигуряване качеството на получените данни и тяхната обработка, в анкетната са 

дадени съответни писмени указания и е проведен инструктаж на изпълнителя на терен. 

Към инструментариума на изследването са включени предварително разработени 

технически изисквания за извършване на формален и логически контрол при 

регистрацията, въвеждането и организацията на индивидуалните данни в електронен 

масив. 
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При регистрацията на данните е използван електронен вариант на въпросника, онлайн, 

респ. използване на таблети при провеждане на наблюдението. В тях програмно са 

заложени описаните в техническите изисквания формални и логически връзки. 

Теренната работа е проведена в продължение на четири седмици, през периода 

18-ти Април – 19-ти Май 2019 година. 

2.8 Обработка и анализ на данните от изследването 

Съобразно целта и формулираните задачи на изследването са използвани различни 

статистически техники за обработка и анализ на първичната информация. 

Данните, получени от извадковото изследване, са подложени на процедура по 

„калибрация“. Чрез тази процедура е осигурено съответствие на основните структури 

(подсъвкупности) на извадката с тези на генералната съвкупност, едновременно по 

няколко признака – пол и възраст, местоживеене и области. 

Получените и анализирани резултати са представени таблично във вид на едномерни и 

двумерни разпределения (таблици) и графично чрез подходящи графики и диаграми. 

Чрез разработен подходящ алгоритъм са създадени резултативни променливи за 

определяне на обхвата и интензитета на потенциалната миграция в страната и в частност 

на миграционните потоци насочен към и от гр. София. 

Въз основа на установените групи от потенциални мигранти и техните характеристики, е 

направен дескриптивен анализ на социално-демографския и икономически профил на 

потенциалните мигранти (в структурно отношение) в страната и на тези, които имат 

намерения да се заселят или изселят от гр. София (Столичната община). 

За типологизацията на основни групи потенциални мигранти според социо-

демографските им характеристики и според причините/мотивите за миграция е 

използван двустъпков клъстерен анализ. Изборът на този метод е обусловен от факта, 

че анализираните индикатори са измерени, както на силни, така и на слаби скали. 

Въз основа на анализа на данните са формулирани основните изводи и заключения 

относно потенциалната миграция на населението, размерите и състава на миграционния 

поток и типовете мигранти от страната и към/от гр. София (Столична община). 
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3 ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 

В продължение на близо тридесет години, в нашата страна, настъпиха трайни негативни 

тенденции в нейното демографско развитие. Съвременната демографската ситуация в 

страната се характеризира с намаляване на населението, стагниране на показателите за 

раждаемостта, задържане на високи нива на общата и преждевременната смъртност, 

застаряване на населението и отрицателен прираст от външно-миграционните процеси. 

3.1 Развитие на населението и демографските процеси в страната 

3.1.1 Динамика и брой на населението 

В началото на настоящия век (2001 г.) населението на страната е 7 891 хил. души. През 

следващите десет години то намалява с близо 564 хиляди, респ. със 7,1%, или 

средногодишно с 0,7%. Населението в края на 2011 г. е 7 327 хиляди. Тенденцията на 

намаляване на населението продължава и досега, макар и с по-нисък темп. Сега (2018 г.) 

населението на страната е 7 000 хиляди. След 2011 г. средногодишният темп на 

намаляване на населението е 0,5%. 

Таблица 1. Брой на населението по години и пол 

Години Общо Мъже Жени 

2001 7891095 3841163 4049932 

2011 7327224 3566767 3760457 

2015 7153784 3477177 3676607 

2016 7101859 3449978 3651881 

2017 7050034 3422409 3627625 

2018 7000039 3395701 3604338 

 

Очертаните накратко негативни тенденции по отношение на броя на населението в 

страната се определят от неговото естествено движение и външната миграция. 
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3.1.2 Раждаемост 

Раждаемостта в страната е ниска и това формира силно ограничен режим на 

възпроизводството на населението. Коефициентът на обща раждаемост през 2001 г. е 

8,6‰. Независимо от регистрираното през следващите години нарастване на броя на 

живородените деца и стойността на този показател непрекъснато да се увеличава за да 

достигне до 10,7‰ през 2009 г., отново следва спад на раждаемостта и съответно 

коефициентът на раждаемост намалява своята стойност до 9,2‰ през 2015 г. и на 8,9‰, 

през 2018 година. През последната година в страната са се родили малко над 62 хил. 

живи деца, или с 1 758 деца по-малко от предходната 2017 година. За сравнение 

коефициентът на обща раждаемост за ЕС-28 е 9,9‰. 

3.1.3 Смъртност 

Другият съществен и определящ компонент в естественото движение на населението е 

смъртността. Коефициентът на смъртност през последните две десетилетия се 

стабилизира на високи равнища (14,2‰ през 2001 г.) с тенденция на нарастване през 

следващите години и от 2015 г. досега се стабилизира около 15,4‰. Средногодишно, 

през последното десетилетие в страната са умирали около 109 – 110 хил. души. 

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред 

държавите членки на ЕС. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2017 г. е 10,3‰. 

3.1.4 Естествен прираст 

При тези параметри на раждаемостта и смъртността, очаквано населението намалява в 

резултат на своя естествен прираст. През отделните години, коефициентът на естествен 

прираст има различни стойности, но в продължение на близо три десетилетия те са 

отрицателни. През 1991 г. абсолютният и относителният естествен прираст на 

населението е приблизително равен на нула и от тогава следва нарастване на неговите 

отрицателни стойности. През 2001 г. коефициентът на прираста е минус 5,6‰, с 

последващо намаление по абсолютна стойност и през 2010 г. той е минус 4,6‰. В 

следващите години показателите за прираста на населението (абсолютен и относителен) 

отново повишават своите отрицателни стойности и през 2018 г. коефициентът на 

относителния прираст е минус 6,6‰. В резултат само на естествения прираст 

населението на страната за периода 2011 – 2018 г. е намаляло с повече от 335 хил. души. 
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Освен пряко намаляване на населението, формиралият се модел на естественото 

движение на населението негативно променя и неговите възрастови структури, а това от 

своя страна резултира в намаляване на родилните контингенти и нарушаване на режима 

на възпроизводство на населението, намаляване на трудоспособното население, 

застаряване на населението и т.н. със всички произтичащи от тях неблагоприятни за 

развитието на страната последствия. 

3.1.5 Възрастови структури 

Обобщаващ показател за застаряване на населението на страната е неговата средна 

възраст. През 2001 г. средната възраст на населението е била 40,4 години, с последваща 

непрекъсната тенденция на нарастване и достига 43,8 години през 2018 година. 

Тенденцията на застаряване на населението води до промени в неговата основна 

възрастова структура, чрез която може да се характеризира възпроизводството на 

трудовия потенциал на страната1 – население от 0 до 14, население от 15 до 64 и 

население на 65 и повече години. От 1990 г. непрекъснато намаляват броят и 

относителният дял (21,6%) на най-младото население в страната. През 2001 г. делът на 

населението до 14 години е 15% и намалява до 13,8% през 2010 година. Тази стойност 

приблизително се запазва и през следващите години, като слабо се повишава и сега е 

14,4%. 

Тенденция на намаляване има и по отношение на дела на населението на възраст 15-

64 г., или т. нар. независими възрасти (от тях се рекрутира икономически активното 

население). През 2001 г. относителният дял на тази възрастова група население е 68,1%. 

След незначително увеличение в годините около 2010 г. (68,5%) следва спад и сега 

населението в трудоспособна възраст съставлява 64,3% от населението на страната. 

Намаляването на броя на населението, респ. относителните дялове на тези две 

категории население, води до повишаване на относителния дял на най-възрастното 

население (65+ години). Неговият относителен дял непрекъснато се увеличава – от 16,9% 

през 2001 г. до 17,7% през 2010 г. за да достигне 21,3% през 2018 година. 

 

1 Разпределението на населението на категориите под, във и над трудоспособна възраст се определя не 
само по възрастовия признак, но и от наложените чрез Постановление № 30 на МС/2000 г. в Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж. 
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В резултат на тези структурни изменения настъпват съществени промени в 

демографското натоварване на активното население, изразено чрез коефициента на 

възрастова зависимост1. През 2001 г. неговата стойност е 46,8%, или 100 лица от 

активната възраст, освен себе си трябва да издържат, в широк смисъл на думата, още 

47 лица от зависимите възрасти. През следващите години (до 2010 г.) натовареността на 

активното население не се променя съществено, но след 2011 г. коефициентът 

непрекъснато нараства и се увеличава и надвишава 55% през 2018 година. В реалността 

натовареността на активното население е малко по-различна като се има предвид 

повишаване на възрастовата граница за пенсиониране на трудоспособното население. 

Неблагоприятните демографски тенденции влошават режима на възпроизводството на 

трудоспособното население. Коефициентът на демографско заместване2 през 2001 г. 

показва, че 100 лица излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 124 лица на 

възраст 15 – 19 години. Това съотношение през 2010 г. е близо 72 на 100 и намалява до 

66 на 100 през 2018 година. 

3.1.6 Миграция 

Влошаването на демографската ситуация в страната, определяна понякога като 

‚демографска катастрофа“, в много голяма степен се дължи и на един друг фактор – 

външната миграция на населението след настъпилите политически промени в страната 

в края на миналия век. Независимо, че през последните години нейното влияние е все 

по-ограничено, тя продължава да намалява населението на страната. За последните три 

десетилетия (след 1989 г.), в резултат на по-големия обхват на емиграцията на 

населението от страната спрямо имиграцията към нея, непрекъснато се акумулира 

отрицателен миграционен прираст. Общото намаление на населението (миграционният 

прираст) в резултат на външно-миграционните процеси е в границите на 830 – 850 

хиляди души3. За последните няколко години статистическите данни за външната 

 

1 Отношение (в%) на броя на населението във възрастовите групи 0 – 14 и 65+ години към населението на 
15 – 64 години.  
2 Отношение на броя на населението, влизащо в трудоспособна възраст (15 – 19 години) на 100 души 
излизащи от трудоспособна възраст. 
3 Вж. Калчев Й., Външна миграция на населението, том III: Миграции и национална идентичност, Изд. 
„Проф. Марин Дринов“, БАН, С., 2019 г. 
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миграция показват, че за периода 2011 – 2018 г. от страната са се изселили общо над 

199 хил. души. През същия период в страната са се заселили (завърнали се български и 

чужди граждани) близо 166 хил. души. В резултат на тези миграционни процеси 

механичният прираст на населението е отрицателен и то е намаляло с 33 хил. души. 

Освен прякото намаляване на броя на населението, емиграцията на предимно млади 

хора довежда и до влошаване на възрастовата структура на населението в посока на 

неговото застаряване. Друг изключително важен проблем, който възниква във връзка с 

емиграцията е намаляването на родилните контингенти в страната, а от там намаляване 

на раждаемостта и свиване на възпроизводство на населението. Чрез селективните си 

функции (емигрират млади, образовани, с потенциални възможности за образование и 

квалификация хора, квалифицирани кадри) емиграцията ограничава функционирането 

на пазара на труда, създава препятствия в инвестиционните процеси. Изтичането на 

жизнен, квалифициран и образован трудов потенциал намалява общия икономически 

потенциал на страната и функционирането на националното стопанство. 

3.2 Развитие на населението и демографските процеси в гр. София/Столична 

община. 

Столичната община обхваща общо 38 населени места, от които четири са градове: 

София, Нови Искър, Банкя и Бухово. Общата територия на общината е 1 349 кв. км., а 

гъстотата на населението е 980 човека на 1 кв. км. По територия тя е втора по големина 

след община Сливен и трета по гъстота на населението след общините Пловдив и Варна. 

Със своя статут на най-голям административен, културен и икономически център на 

страната, гр. София в продължение на дълъг период от време е най-големият 

притегателен демографски център в страната. В сравнение с представените тенденции в 

демографското развитие на страната, развитието на населението в Столичната община 

има относително „по-благоприятни“ демографски показатели, отнасящи се за 

естественото движение на населението, но те също не са на необходимите равнища за 

да осигурят положителен естествен прираст на населението. 
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3.2.1 Раждаемост 

Раждаемостта в Столичната община е по-висока от средната за страната. През 2001 г. 

коефициентът на обща раждаемост на населението в общината е равен с общия за 

страната – 8,6‰. През следващите години, независимо от покачването през 2010 г. до 

11,9‰ коефициентът на раждаемост намалява и се стабилизира на равнище около 

10,2‰ до 2017 г., последвано от ново намаление до 9,8‰ през 2018 година. Поради 

относително по-младата възрастова структура на населението в Столичната община 

равнището на раждаемостта в нея е систематично по-висока от общата за страната. За 

последните пет години в общината средногодишно се раждат по 13 480 деца с 

тенденция за намаляване на техния брой след 2010 година. Трябва да се отбележи, че 

плодовитостта на живеещите в общината жени във фертилна възраст, измерена чрез 

тоталния коефициент на плодовитост1, е систематично по-ниска от общата за страната. 

Средният брой живородени деца от една жена във фертилна възраст през 2001 г. в 

страната е 1,24 и непрекъснато нараства за да достигне до 1,56 деца през 2018 година. 

Тази тенденция е характерна и за населението в общината, но на по-ниски нива – от 1,05 

през 2001 г. до 1,26 деца. Най-висок е бил този показател през 2015 г. – средно 

1,39 живородени деца. 

3.2.2 Смъртност 

Смъртността сред населението, измерена чрез общия коефициент на смъртност, има по-

ниски стойности от този за страната. От 2001 до 2005 г. неговата стойност е около 12,6 – 

12,7‰. Следва незначително намаляване и за последния близо десет годишен период 

той се колебае в границите от 11,6 до 11,9‰. За последната година коефициентът на 

смъртност е 11,7‰. В сравнение с останалите 27 области на страната това е най-ниската 

стойност на коефициента за смъртност. 

 

1 Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно 
повъзрастовата плодовитост през съответната година. 
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Фигура 1. Коефициенти на естествено движение на населението в страната и Столична община по години 
(Р-раждаемост; С-смъртност; ЕП-естествен прираст) 

 

 

3.2.3 Естествен прираст 

При тези равнища на показателите за раждаемостта и смъртността на населението 

естественият прираст, както общо за страната, така и в общината е отрицателен, т. е. 

населението в Столичната община намалява в резултат на естественото си развитие. 

Коефициентът на естествен прираст на населението в общината е минус 4,0‰ през 

2001г. с последващо намаление по абсолютна стойност на минус 2,9‰ през 2005 г. и 

достигане на положителна стойност 0,1‰ през 2010 година. През следващите години 

той отново има отрицателни стойности и е под минус 2‰, равнища, които са много по-

малки от тези за страната. 

Общо за периода 2011 - 2018 г. абсолютният естествен прираст на столичната община е 

минус 15 400 души. За гр. София естественият прираст също е отрицателен. 



 

 
 

Стр. 23 от 110 

 

Средногодишно населението в града намалява с 1 590 души, или с 1,3‰ в резултат на 

естественото си движение. 

3.2.4 Възрастови структури 

Естественото движение на населението и преди всичко миграционните процеси, които 

се осъществяват предимно от по-млади хора, поддържат сравнително по-добра 

възрастова структура на населението в общината в сравнение с тази на цялото 

население. 

Общите тенденции на застаряване на населението в страната са характерни и за 

населението в общината и гр. София1, но тук те имат по-ограничено проявление. 

Средната възраст на населението през 2001 г. е била 40 години, последвана от 

непрекъснато нарастване до 41,3 години през 2018 година. В сравнение със средната 

възраст на населението на страната тук населението е по-младо с 2,5 години. 

Относителният дял на населението до 14 годишна възраст в общината е приблизително 

равен на този отнасящ се до цялото население на страната. В края на 2018 г. е 14,6%. 

През 2001 г. най-младото население е съставлявало 13,1%, а през 2010 г. – около 13,4%. 

Съществено различие спрямо страната, има в динамиката на относителния дял на 

населението в трудоспособна възраст (15 – 64 г.) и това на възраст 65 и повече години. 

През 2001 г. 71,4% от населението на общината, респ. на града е във възрастовата група 

15 – 64 години. В следващите години този дял запазва своята стойност, но в последствие 

(след 2010 г.) започва да намалява и през 2018 г. 68%. През целия анализиран период 

относителните дялове на тази категория население са систематично по-високи с 4–5% от 

същия показател за населението в страната. По-високият относителен дял на 

населението в трудоспособните възрасти основно се дължи на миграционните потоци, 

насочени към гр. София. Има се предвид, че в миграционните процеси участват 

предимно млади хора и хора в трудоспособна възраст, които пристигат в Столицата за 

да осигурят своята трудова заетост или желаното образование. 

 

1 Съществено различие в структурите на населението по възраст в общината и гр. София не могат да се 
очакват, като се има предвид, че 94% от населението на общината живее в Столицата.  
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Делът на най-възрастното население (65+ години) през годините също покачва своите 

стойности, но по размер те са по-ниски от общите за страната. През първите десет години 

(2001-2010 г.) около 15% от населението е било на възраст 65+ години. Сега (2018 г.) 

делът на старото население в общината е 17,8%, което е с 4% по-малко от този дял общо 

за страната. 

При тези структурни различия във възрастовото разпределение естествено показателите 

за демографските зависимости да са „по-добри“ от същите за страната, но те също 

показват един стагниращ режим на възпроизводството на населението и преди всичко 

неговите трудови ресурси. Демографското натоварване на активното население, 

изразено чрез коефициента на демографска зависимост през 2001 г. е 40%, или 100 лица 

от активните възрасти трябва да издържат още 40 лица от зависимите възрасти. В 

следващите години (39 на 100 през 2010 г.) това съотношение постепенно нараства 

(влошава се!) и през 2018 г. на 100 лица в независимите възрасти се падат 47 лица от 

зависимите възрасти. Във всички области на страната този показател е над 50% с 

изключение на София (столица). 

Застаряването на населението води до намаляване на възпроизводството на трудовия 

потенциал. Коефициентът на демографско заместване през 2001 г. показва, че 100 лица 

излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 138 лица на възраст 15 – 19 години. 

Това съотношение през последните десет години се колебае около 72 души, които се 

вливат във състава на трудовия ресурс на 100 излизащи от него. 

Сега (2018 г.) сред постоянното население на Столичната община 182 хиляди са на 

възраст до 14 години. Броят на населението на възраст 15 – 64 г. е 845 хиляди, а на 65 и 

повече години – близо 415 хиляди души. 

3.2.5 Миграция 

В края на 2018 г. населението на Столичната община е 1 328 хил. души, като само в 

гр. София то е 1 242 хил. души, или близо 94% от населението на общината живее в 

столичния град. Населението в останалите градове на общината е близо 28 хиляди, или 

2%. Сега 19% от населението на страната живее в Столичната община. Нарастването на 

населението в общината и гр. София изцяло се дължи на миграцията на населението от 

страната и чужбина. През 2001 г. населението на общината е 1 194 хиляди, а на града – 
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1 113 хил. души. От началото на този век, след 2001 г., населението на общината се е 

увеличило с повече от 134 хиляди, като това увеличение се дължи предимно на 

нарастването на населението в града – със 128 хиляди. 

Независимо, че през последните години размерите на механичния прираст на 

населението в общината и гр. София по години намаляват, те продължават да имат 

положителни стойности и по-този начин се компенсира отрицателния естествен прираст 

на населението в тях. От 2001 до 2010 г. от страната и чужбина в общината са се заселили 

264 хил. души и същевременно са се изселили 150 хиляди. В резултат на това 

механичния прираст за този период възлиза на 114 хил. души, което съставлява 9,3% от 

средногодишното население за този период. Намаляващото влияние на миграцията 

върху развитието на населението продължава и през следващото десетилетие. За 

периода от 2011 до 2018 г. в общината са се заселили 180 хиляди, а са се изселили 

128 хил. души. Спрямо средногодишното за периода население този прираст 

представлява около 4%. Тенденцията за намаляване на влиянието на миграцията върху 

броя на населението в общината се показва и от промените в годишните стойности на 

относителния размер на миграционния прираст. През 2010 г. той е около 6‰ и намалява 

до 3,5‰ през 2018 година. 

Механичният прираст на населението в общината основно се формира от 

вътрешномиграционните потоци, които преобладаващо са насочени към столичния 

град. През 2010 г. повече от 97% от миграционният поток насочен към София се формира 

от населението в страната. В следващите години в общото намаление на мигрантите към 

София намалява и делът на мигрантите от страната. През 2018 г. от близо 24 хиляди 

заселили се в общината, 78% от тях идват от други области на страната, или 18 – 19 

хиляди. Увеличава се относителният дял на заселниците (български и чужди граждани), 

идващи от чужбина. 
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За последните осем години (2011 – 2018 г.) в област София (столица) от страната са се 

преселили общо 143 хил. души, а са се изселили в страната – 96 хиляди. Средногодишно 

най-голям брой вътрешни мигранти през този период са пристигнали от населените 

места в рамките на област София (Столица) (1900 души) и областите: София – 1700; 

Благоевград – 1260; Пловдив – 1100. Броят на мигрантите от останалите области е под 

хиляда души. 

3.2.5.1 Всекидневна трудова миграция 

Като най-развит в икономическо, социално и културно отношение град, Столицата ще 

продължава да бъде притегателен център за мобилното население от страната и 

чужбина. Затова миграционните процеси следва да се имат предвид при разработването 

на концепциите/визията за бъдещото развитие на града. В тази връзка следва да се има 

предвид и потокът от икономически активни лица и учащи, които всекидневно пристигат 

в него за да работят или учат (всекидневна трудова миграция). 

За голяма част от трудовите ресурси населеното място на обичайното местоживеене се 

различава от населеното място, където заетите лица осъществяват своята трудова 

дейност. Поради това хиляди хора извършват междуселищни пътувания, понякога и на 

значителни разстояния и продължителност от време. По този начин се формира една 

специфична форма на миграция на трудоспособното население, а именно 

всекидневната трудова миграция. В основата на този процес стои несъответствието 

между разположението на средствата (производствените единици) за производство на 

стоки и услуги и разпределението на населението по териториалните единици на 

страната. 

При провеждане на всеобщото преброяване на населението през 2011 г. 402 хил. 

икономически активни лица са декларирали, че всеки ден пътуват от населеното място 

в което живеят, до населеното място в което работят. В сравнение с преброяването през 

2001 г. техният брой се е увеличил с повече от 73 хил. души. За отделните населени места 

трудовата миграция оказва съществено влияние върху броя и професионално-

квалификационния състав на работната сила и косвено, в демографски аспект, променя 

броя и структурите на пребиваващото (наличното) население в тях. 
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От всички икономически заети лица (624 хиляди) през 2011 г., в Столична община, 

15 хиляди напускат населените места, в които живеят, за да отидат на работа в друго 

населено място. Около 7 400 лица (49%) пътуват всеки ден до населени места, които са 

в границите на Столичната община. Останалите напускат общината (областта). 

Същевременно към общината се формира много по-голям по брой насрещен поток от 

трудови мигранти. Всеки ден на територията на общината пристигат да работят близо 

58 хил. икономически активни лица. Преобладаващата част от тях пристигат в столичния 

град. В резултат на това, трудовият потенциал на общината всекидневно се увеличава с 

42 600 души. В демографско отношение дневното налично население също се увеличава 

с толкова. Към този ефект на трудовата миграция следва да се добави и дневният 

прираст от млади хора, за които основна цел на пътуването е тяхното образование. Броят 

пристигащите учащи в населените места на общината от други области и общини е над 

7000. В същото време от нея излизат за да учат в други области 3 600 учащи. 

Трудова миграция е гъвкав механизъм за повишаване на заетостта на работната сила. 

Освен това тя осигурява необходимия професионално-качествен състав на работната 

сила в големите промишлени центрове и в малките населени места, които не разполагат 

с необходимия образователен и квалификационен трудов състав. Внася подобрения в 

балансирането и рационалното използване на трудовите ресурси и не довежда да 

миграционно изтощаване на малките населени места и крайградските зони, дори в 

определена степен захранва техния демографски потенциал. В социален план, тя 

способства за разпространение на съвременния бит и култура, съчетаване на заетостта с 

добри природни условия за местоживеене, избягване на натрапчивия социален контакт 

в големия град и други подобни. Може да се очаква, че този вид миграционен процес 

ще се увеличава през следващите години с подобряване на транспортната 

инфраструктура на страната и развитието на промишлените зони. 

3.2.6 Ареал гр. София 

Столицата, гр. София силно влияе и способства за развитието на останалите населени 

места в общината, но същевременно тя се утвърждава и като най-големия урбанистичен 

център на формиращите се функционално урбанистични ареали в страната, който 

осигурява трудовата заетост на активното население от други общини и населените 

места в тях. Това са функционално свързани територии, от които повече от 15% от 
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работната сила се насочва всекидневно към града-център. В състава на столичния ареал 

влизат освен Столичната община още 11 общини с техните населени места. Територията 

на ареала е 5 723 кв. км., а населението е 1 550 хил. души. 

Фигура 2. Обхват и територия на ареал с център гр. София 

 

 

Освен икономическите връзки, изразяващи се в използването на развития столичен 

пазар на труда за осигуряване на заетостта на населението от периферията на ареала, се 

установяват, макар и все още в ограничени размери, преселвания на населението от 

центъра (града) към периферията на ареала. През последните пет години 

средногодишно от периферията към центъра (града) се преселват около 2500 души, а от 

центъра към периферията над 3 хиляди. Следователно гр. София губи свое население 

чрез миграцията, която се осъществява вътре в ареала. В относителен размер това 

намаление представлява около 0,5‰ годишно. Както беше посочено, спрямо всички 

останали области София има положително миграционно салдо. Появата на това 

миграционно поведение на населението е проява на добро съчетание в използването 
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на възможностите на пазара на труда в Столицата, на нейния икономически и социален 

потенциал, с осигуряването на по-добри жилищни условия за живот и почивка, 

намаляване на натрапчивото социално напрежение на градската среда, по-добра 

природна среда и други. 

3.2.7 Демографски прогнози 

Наложилите се тенденции в естественото и механично движение на населението ще 

влияят и в бъдеще на демографското развитие на Столичната община. Според 

разработените от Националния статистически институт демографски прогнози (при 

хипотеза за конвергентност), се очаква населението на общината през 2020 г. да 

достигне 1 338 хил. души, а през 2050 г. - близо 1 442 хиляди. 
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4 ТЕРИТОРИАЛНА МОБИЛНОСТ (ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ) НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

4.1 Териториална мобилност на населението в страната 

Изследването на териториалното преместване на населението (обикновено 

представяно като „вътрешна/външна“ миграция) се основава на дефинирането на 

съвкупности от хора, които за различни времеви периоди се преместват да живеят в 

обособени административни и териториални образувания. Изборът на конкретни 

критерии за времето и пространството за пребиваването на хората позволява да се 

обособяват категории население с различна мобилност. 

4.1.1 Вътрешна (фактическа) миграция на населението в страната 

Въз основа на данните от националната статистика, годишно се установява броя на 

преселванията (респ. мигрантите) в и извън страната, направленията и размерите на 

миграционните потоци и възрастово-половата структура на мигрантите. 

Специализираните извадкови изследвания обхващат по-продължителен период на 

миграцията, допълват техния социално-демографски профил и събират от мигрантите 

субективна информация за целите и причините на преселванията, постигането 

(реализацията) на миграционните цели, удовлетвореността от условията на живот в 

населените места, готовността за нова миграция, условията и причините, които 

формират потенциалната миграция, характеристики на участниците в нея и други. 

4.1.1.1 Обхват и основни структури на мигриралото население в страната 

По данни от проведеното репрезентативно изследване, над 72% от анкетираните лица 

заявяват, че живеят от своето рождение в населените места на сегашното им обичайно 

местоживеене. Останалите, в различни периоди са се преселили в населеното място, в 

което живеят сега. Сред изследваното население на възраст 16-65 години те са 696 души. 

Следователно обхватът и интензитетът на осъществената (фактическата) миграция е 

28%. От всички преселници 2,6% са дошли от чужбина. Съвкупността от тези лица 

формира категорията мобилно население. 

От всички преселвания (миграции) близо 65% са осъществени от населението, което е 

живяло в градовете, а 32% от населението на селата. След напускането на родните си 
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места 78% са предпочели да живеят в градовете на страната, а останалите 22% са се 

установили като постоянно население в селата. 

Поселищното направление на фактическата вътрешна миграция е установено чрез 

съпоставката на обичайното местоживеене на мигрантите в момента на наблюдението 

с местоживеенето им преди последното им преселване. 

Таблица 2. Структура на миграционните потоци на фактическата миграция 

Заселени в: 
Изселени от: 

Град Село  Чужбина Общо 

Град 52,7 24,0 1,9 78,6 

Село 12,2 8,5 0,7 8,5 

Общо 64,9 32,5 2,6 100,0 

 

С най-голям обхват, респ. и относителен дял в осъществената в годините назад вътрешна 

миграция има потокът по направлението „град–град“ – близо 53%. То е резултат от 

бързото нарастване на населението в градовете в средата на миналия век, когато големи 

маси от хора се преселиха от селата в градовете. Освен това „градското население“ се 

увеличи и от административните промени в статута на много населени места, които бяха 

обявени за градове. 

От всички мигранти, близо ¼ са тези, които са напуснали селата и са се преселили в 

градовете. Миграционният поток между селата е 8,5%, а миграцията по направлението 

„град–село“ е 12%. 

Продължителността на пребиваването на мигрантите в сегашните им населени места за 

32% е от 1 до 10 години, като за половината от тях тази продължителност е до 5 години. 

За 27% от мигрантите периодът на тяхното пребиваване в населените места е от 11 до 

20 години. С по-голяма продължителност, от 21 до 30 г. са 17% от мигрантите, а за 14% 

тя е от 31 до 40 години. С по-голям период на пребиваване (над 40 години) са 9%. 

По-чести са преселванията сред жените. Сред тях 33% са променили своето 

местоживеене. Този относителен дял при мъжете е по-малък – 22%. Допустими 

обяснения за това са по-честите преселвания сред жените по семейни причини 
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(сключване на брак), миграциите свързани с образованието – жените по-дълго 

престояват в образователната система и имат по-високо равнище на образование от 

мъжете. Затова относителните дялове на мигрантите сред жените са по-високи във 

възрастите до 24 години и над 50 години. 

Интензитетът на фактическата миграция1 е по-голям в по-високите възрастови групи. 

Това е резултат от много големия обхват на миграционните процеси протекли в 

миналото и по-голямата вероятност за осъществяване на миграция от хората, които са 

преживели повече години, т. е. имат по-дълъг живот. Интензитетът на миграцията сега е 

10% за населението на възраст до 24 години. С нарастването на възрастта този 

относителен дял се увеличава и сред населението на 25 – 34 години около ¼ са мигранти. 

Честотата на миграцията е още по-голяма сред населението от 35 до 50 годишна възраст. 

Тя е в границите от 28 до 32% и достига до 40% сред населението на възраст 60 и повече 

години. 

 

1 Брой мигранти на 100 лица от съответната възрастова група. 
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Фигура 3. Структура на мигрантите и немигрантите по възраст 

 

 

Интензивността на миграцията предопределя разпределението на мигрантите по 

възраст към момента на наблюдението (възрастовата структура). Естествено с най-малък 

относителен дял са мигрантите на възраст до 24 години – близо 5%. В тази възрастова 

група делът на тези, които не са променяли своето местоживеене е над 16%. Значимо 

по-голям е делът на мигрантите на възраст 40 и повече години и естествено най-голям 

(23%) на тези, които са на 60 и повече години. 

Сред мигрантите сега, 71% са семейни – имат юридически или фактически брак, докато 

сред тези, които винаги са живели в родното си населено място този дял е 51%. Тук 

трябва да се има предвид, че мигрантите имат по-голям обхват сред по-възрастното 

население и за него е по-характерно създаването на семейство. 

Населението, което вече е мигрирало, има по-добра образователна структура. Тя се 

изразява в по-големите относителни дялове на мигрантите в по-високите образователни 
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степени и респ. по-малки дялове в ниските степени. С различните степени на висшето 

образование са 38% от мигрантите. Този относителен дял сред лицата, които никога не 

са променяли своето местоживеене от рождението си досега е 28%. 

Може да се направи коментар, че често миграцията е свързана с желанието за 

получаване на по-висока образователна степен и хората мигрират, за да го реализират. 

След завършване на образованието, възможни варианти са завръщане в родното място, 

оставане в населеното място на образованието или миграция в друго населено място. 

 

Фигура 4. Структура на немигрантите и мигрантите по степен на образование 

 

 

По-добрата образователна структура на мигрантите предполага и по-добра 

професионална подготовка. От мигрантите 69% имат придобита специалност, докато 

сред немигрантите този дял е 58%. Независимо от това, в професионалната заетост, 

която и сред двете групи е около 70%, не се установяват големи различия. Все пак делът 
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сред мигрантите, които са ръководители на политически, административни и 

производствени организации е 10%, докато сред немигрантите е 7%. Има разлика и в 

дяловете на работещите като специалисти (технически, медицински, стопански, 

административни и юристи) – съответно 25 и 20%. Квалифицираните работници и 

сродни занаятчии сред мигрантите са 9%, а сред немигрантите – 13%. В останалите групи 

упражнявани професии съществени различия в относителните дялове на заетите не се 

установяват. 

По отношение на дейностите на фирмите, в които работят заетите, също не се 

наблюдават големи различия. С по-големи относителни дялове сред немигрантите са 

заетите в селското и горско стопанство (6%), в строителството (10%) и търговията (15%). 

Сред мигрантите тези относителни дялове са с до 2% по-малки. Заетостта на мигрантите 

е повече в дейностите по хотелиерство и ресторантьорство (9%), здравеопазване и 

социална работа (6%), държавно управление (4%). Тук също разликите са в границите 

между 1 и 2%. 

Приблизително еднакво разпределената структура в заетостта на икономически 

активното немигрирало и мигрирало население има своята обективна обусловеност. 

Трябва да се има предвид, че основната си част от мигрантите са по-възрастно 

население, което продължително живее в сегашните населени места и е настъпило 

„уеднаквяване“ с коренното население по отношение на заетостта, която от своя страна 

се обуславя от наличната икономическа инфраструктура в населените места и районите, 

в които те се намират. 

Няма различия в разпределението на немигриралото и мигриралото население по 

размерите на средномесечния доход на техните домакинства. 

4.1.1.2 Цел и удовлетвореност от миграцията 

Миграционното поведение на населението е сложен демографски, социален и 

икономически процес, който се формира от широк комплекс от причини и 

обстоятелства, имащи личен и обществен характер. В социологическите обяснения на 

миграцията се приемат схващания, че тя е резултат от структурни напрежения, 

снижаването на които, (а това е цел на индивидите) се осъществява посредством 

определени действия, в това число вземането на решение и осъществяването на 



 

 
 

Стр. 36 от 110 

 

миграция във или извън страната. От осъзнаването на необходимостта за миграция, през 

вземането на решението и нейното осъществяване, личността се намира под 

въздействието на комплекс от стимулиращи и задържащи условия и фактори, 

формиращи нейното поведение. Логично тук не могат да се изключват ситуациите, в 

които не всякога несъответствието между потребностите и степента на тяхното 

удовлетворение водят до решение за миграция или, че хората не всякога действат 

напълно логически обосновано, с ясно определени потребности и мотиви. 

С преселванията си, мигрантите винаги се стремят да постигнат нещо ново, да задоволят 

свои потребности (сегашни и бъдещи) обобщени в конкретни цели, които могат да се 

приемат като причини за преселванията. 

Най-често посочваната причина за преселванията е тази, свързана със създаването или 

разпадането на семейството. Нейният дял сред всички посочени причини за миграцията 

е 28%1. За близо половината (46%) от изследваните лица семейните причини са в 

основата на вземането на решение за преселването. 

 

 

1 На въпроса „С какво главно свързвате преселването си тук (в това населено място)?“ е допуснато 
даването до три отговора. 
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Фигура 5. Относителен дял на мигрантите по цели на миграцията 

 

 

Втора, най-често изтъквана причина за миграцията, е осигуряването на работа (трудова 

заетост). В съвкупността на отговорите нейният относителен дял е над 16%. Пак във 

връзка с работата могат да се добавят и 7% от посочваните причини, които са наложили 

миграцията, поради желанието да се осигури работа в съответствие с придобитата 

квалификация. 

Около 9% са относителните дялове на причините за миграцията, които са свързани с 

осигуряване на по-високи доходи и с цел получаване на желаното образование от страна 

на преселващите се лица. Тези основания за миграцията се заявяват съответно от 14 и 

16% от преселниците. 

Осигуряването на по-добро бъдеще за децата, относно тяхното образование и 

възпитание, е една от причините за 9% от мигрантите, а в общата им структура нейният 
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относителен дял е 5%. Приблизително същите са тези дялове и за мигрантите, на които 

се е налагало да решават жилищен проблем. 

По честотата на посочване следват причини, породени от необходимостта да се 

осигуряват по-добри битови условия на живот (по-добра инфраструктурна среда), 

завръщане при родители, по-добри екологични условия за живот, по-добра обществена 

среда, но техните относителни дялове са между 3,5 и 4,5%. Общо тези причини, които се 

отнасят основно до обкръжаващата среда се споделят от близо 25% от мигрантите. 

Останалите причини за осъществената миграция са с по-малки относителни дялове. 

Безспорно миграцията е механизъм, чрез който хората се стремят да решат комплекс от 

проблеми в стремежа си да осигурят по-добри условия на живот за себе си и своите деца 

и да реализират в по-голяма степен определени от тях потребности. Не всякога, обаче, 

поставените цели, които са в основата на взимане на решението за миграция, се 

реализират напълно, а понякога въобще не могат да бъдат постигнати. 

Фигура 6. Структура на мигрантите по степен на реализация на миграционните цели 
в населените места на преселване 
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По направените преценки на мигрантите може да се обобщи, че с мигрирането си в 

новите населени места, те в голяма степен са реализирали поставените цели. Повече от 

една трета (35%) посочват, че с идването и пребиваването си в сегашното населено място 

са постигнали напълно своите цели и намерения. Много голям е делът (51%) на тези, 

които определят, че с преселването си в сегашното населено място са постигнали своите 

цели. Неудовлетворени от миграцията са 10%, според които в ниска степен са 

реализирали целите си, а 4% споделят, че не са изпълнили целите, поради които са се 

преселили в сегашното населено място. 

Степента на реализация, респ. удовлетвореността от миграцията, е различна сред 

мигрантите в различните видове населени места. Естествено, социалният и 

икономическият потенциал на населените места в голяма степен предопределя 

осъществяването на желаните цели. В този смисъл най-висока удовлетвореност от 

миграцията имат тези, които са се преселили в гр. София. Тук близо 52% са реализирали 

напълно своите намерения, а 40% в „голяма степен“. От мигриралите в гр. София 7% имат 

„ниска степен“ на реализация целите си, а по-малко от 3%, които не са ги постигнали до 

този момент. 

В областните градове и в селата по 32% споделят за напълно реализирани намерения 

след преселването си. В голяма степен са постигнати целите от мигрантите отишли да 

живеят в областните и в малките градове – 55%, но в последните само 25% имат пълно 

изпълнение на своите намерения. Делът на мигрантите в селата, които са с оценка за 

висока степен на изпълнение на миграционните цели, също е висок – 51%. С ниска 

степен на изпълнение на целите са 10% в областните градове, 14% в малките градове и 

11% в селата. 

Реализирането на определени цели, потребности и интереси за даден период, често 

пораждат нови такива от по-високи нива. Стремежът към тяхното постигане поражда 

нова мотивация за търсене и избор на друго подходящо място за живеене, ако 

сегашното не предоставя такива възможности. В резултат на това се формират 

потенциални нагласи за нова миграция. Потенциалните стимули за миграция се 

пораждат и от нереализираните цели от осъществена вече миграция. Тази част от 
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мигрантите, заедно с никога немигриралото население, което не е удовлетворено от 

условията на живот в населените места, формират съвкупността на потенциално 

мобилното население. 

4.1.2 Потенциална миграция на населението в страната 

Осигуряването на необходимата надеждност и валидност на данните и техния анализ 

при изследване на очаквани, но нереализирани поведенчески събития, каквато е 

потенциалната миграция, изисква използването на няколко критерии за индикация на 

очакваните миграционни събития във вид на статистически съвкупности. При 

разработването на методологията на изследването, за определяне на обхвата на 

потенциалната емиграция сред населението са използвани въпроси за: намеренията на 

респондентите за преселване в друго населено място/чужбина, степента на оформено 

решение за миграция и периода от време за осъществяване на миграцията. 

4.1.2.1 Обхват и оценки за размера на потенциалната миграция 

Въз основа на комбинирането на разновидностите на отговорите от посочените въпроси 

са формирани три основни категории население: 

I. Потенциално мобилно население (потенциални мигранти) с висока степен на 

готовност за миграция. Това са лицата, които имат намерение да се преселят в друго 

населено място в страната или чужбина, имат взето или обмислят в момента, решение 

за миграция и ще го осъществят през тази или в следващи две-три години. Те съставляват 

15,2% от населението на възраст 16-65 години. 

II. Потенциално мобилно население (потенциални мигранти) с ниска степен на готовност 

за миграция. Това са лицата, за които все още има колебание относно бъдещата им 

миграция, обмислят или нямат окончателно решение за преселването и това може да 

стане през следващите години и в по-далечно бъдеще. Техният относителен дял е 4,8%. 

III. Потенциално немобилно население (потенциални немигранти). Това са лица, които 

нямат намерение да се изселват от населеното място, в което живеят и не обсъждат 

решение относно бъдещо преселване. Относителният дял на стационарното в момента 

население (потенциални немигранти) е 80%. 
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Ажустирането на получените оценки от изследването към населението на страната в 

посочения възрастов интервал1 показва, че съвкупността на потенциално мобилното 

население, от която се очаква да се формира първата група, е около 689 хиляди. 

Обхватът на втората група потенциални мигранти е с размер на около 219 хиляди. 

Следователно съвкупността на мобилното население е в размер на 908 хил. души. Има 

се предвид, че това е населението, от което ще се рекрутират бъдещите мигранти. 

Когато се правят прогностични оценки, въз основа на данни от социологическото 

изследване, трябва да се има предвид, че получаваната информация се отнася за 

нагласите (намеренията) за миграция на изследваното население, а не реалните 

измерения на сигурно осъществима или осъществена вече миграция. Известно е, че 

заявените намерения за миграция не се реализират напълно от всички потенциални 

мигранти. Върху вземането на решения за миграция и нейното осъществяване, като 

конкретен акт, влияние оказва широк комплекс от причини и условия на индивидуалната 

и обкръжаващата среда (в населеното място, страната и извън нея), които възприемани 

и оценявани съобразно личните ценностни характеристики, формират реалното 

поведение на хората. Изследвания назад във времето, в областта на миграционното 

поведение на населението показват2, че около 12 - 15% от човешките постъпки директно 

следват или отговарят на нагласите. Това несъответствие между желанието за миграция 

и нейното осъществяване се дължи на обективни задръжки (неоценени фактори) или 

възникнали нови стимули при определянето на миграционното поведение. Независимо 

от вероятностния характер на изследвания процес, въз основа на получените данни 

могат да се направят варианти на експертно оценяване за очакваното развитие на 

емиграционните процеси в страната през следващите няколко години. 

При изчисления обхват на потенциалната нагласа за миграция, в страната и в чужбина, и 

с допусканията на различни вероятности за реализация на миграцията, са направени 

оценки за размерите на очакваната през следващите няколко години миграция на 

населението в страната и извън нея. 

 

1 Населението на Р България към 31.12.2018 г. на възраст 16 – 65 г. е 4 535 хил. души.  
2 Вж. Калчев, Й. Външна миграция на населението в България, Изд. Дунав прес, 2001. 
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Таблица 3. Прогнозни оценки за размерите на очакваната миграция на населението 

Прогнозни оценки за броя 

на мигрантите в страната 

При 12% 

реализация 

При 15% 

реализация 

При 18% 

реализация 

Общо 109 000 136 300 163 500 

 

Направените прогнозни оценки следва да се възприемат с характерната за тях условност, 

тъй като са построени върху поведенческите оценки на населението от изследваната 

възрастова група при сегашните икономически и социални условия в страната. Всяка по-

значима промяна в обкръжаващата среда (в населените места, в страната, в чужбина) и 

навлизането на новите поколения в тази категория от населението, ще внася промени в 

интензитета и структурата на миграционното му поведение. 

4.1.2.2 Условия за живот в населените места 

Всяко населено място притежава редица характеристики, които най-общо се свеждат до 

създаването и развитие на условия за трудова дейност, материално и битово 

осигуряване, отглеждане и образование на децата, задоволяване на културни 

потребности и прекарване на свободното време в зони за отдих, хигиенни и екологични 

условия на живот. Съвкупността от тези характеристики очертава социалния потенциал 

на населеното място и определя възможностите за задоволяване на потребностите на 

живеещото в него население. Когато се установи несъответствие между условията на 

живот в населеното място и потребностите и интересите на живеещите в него хора, за 

част от тях то резултира в натиск, който отключва механизми и процеси, довеждащи до 

потенциална готовност за миграция. 

За да се получи обобщена характеристика за условията на живот в населените места е 

използвана петстепенна ординална скала, по която респондентите оценяват 

предварително зададени в въпросника характеристики на населените места1. Въз 

основа на тези оценки се изчислява коефициент на обща задоволеност и коефициенти 

 

1 Вж. Приложение 1. Въпросник, въпрос № 6. 
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по отделните характеристики на населеното място (КЗ). Коефициентът е изчислен като 

средна претеглена величина от зададени предварително балови оценки за степента на 

задоволеност по отделните характеристики с броя на лицата посочили съответната 

степен на задоволеност, отнесени към общия брой лица. Използваната петстепенна 

скала е трансформирана в следните балови оценки: 

Степен на 

оценката 

Балова оценка 

Много добри +3 

Добри  +2 

Задоволителни +1 

Лоши -2 

Много лоши -3 

 

Коефициентът е нормиран в границите на интервала от -1 до +1, като фактическата 

стойност за конкретната характеристика е разделена на максимално възможната 

абсолютна стойност (КОЗ = 3) и формулата за неговото изчисляване придобива вида: 

𝑘𝑧 = 
∑ 𝑋𝑖𝑓𝑖

3 ∑ 𝑓𝑖
 , 

където: 

𝑘𝑠 − коефициент на задоволеност от условията на живот в населеното място; 

𝑋𝑖 − балова оценка за съответната степен; 

𝑓𝑖  – брой на лицата посочили съответната степен за i-та характеристика; 

3 – максимална стойност на коефициента, когато всички лица са дали отговор 

„много добри“ или „много лоши“, взета по абсолютна стойност. 

Използването на тази обобщаваща характеристика дава възможност количествено да се 

измерват и съпоставят отделните характеристики за различни типове населени места 

или по групи население, а също да се установява посоката в оценяването в зависимост 

от разпределението на даваните отговори по избраната скала. Положителната стойност 
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на коефициента показва, че преобладаващата част от изследваните лица са давали 

положителни оценки за характеристиките, респ. отрицателна стойност се получава, 

когато преобладават негативните оценки от скалата. 

Общата оценка на населението за условията на живот в населените места на страната 

може да бъде определена като задоволителна, с тенденция към добра. Коефициентът 

на обща задоволеност е 0,357. Най-висок по стойност е той в гр. София – 0,560. В 

останалите видове населени места условията на живот се оценяват с по-ниски стойности 

и съответно коефициентът на задоволеност е много по нисък в сравнение с този за 

гр. София. За областните градове КЗ = 0,385. Още по-нисък е той за останалите градове 

(КЗ = 0,327) и за селата – КЗ = 0,192. 

 

Таблица 4. Коефициенти на задоволеност за условията на живот по вид населени места 

Условия на живот в 

населените места 

Гр. 

София 

Областен 

град 

Град Село Общо 

Трудова заетост 0,698 0,280 0,095 -0,193 0,200 

Търговско и битово 

обслужване 

0,675 0,436 0,386 0,213 0,415 

Медицинско обслужване 0,509 0,277 0,224 0,050 0,253 

Транспортно обслужване 0,650 0,378 0,265 0,082 0,330 

Отглеждане на деца 0,564 0,497 0,439 0,298 0,448 

Културен живот  0,771 0,498 0,215 0,005 0,361 

Образование на децата 0,729 0,450 0,187 -0,308 0,258 

Обществена среда 0,434 0,385 0,472 0,485 0,440 

Сигурност на живота  0,443 0,422 0,467 0,527 0,462 

Пътна инфраструктура 0,330 0,170 0,222 0,098 0,196 

Чистота на общ. места  0,327 0,235 0,365 0,376 0,318 

Природни условия 0,594 0,592 0,584 0,662 0,607 

Общо 0,560 0,385 0,327 0,191 0,357 
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Отделните характеристики (условия на живот), които формират общата оценка на 

условията на живот в населените места се оценяват различно от населението. Най-

критично е населението по отношение състоянието на пътната инфраструктура (улици, 

тротоари, осветление, достъп до обществените места) (КЗ = 0,196) и относно 

възможностите, които има в населените места за трудовата заетост (КЗ = 0,200). Само 

според 10% пътната инфраструктура в тяхното населено място е „много добра“ и „добра“ 

– за 31%. Толкова е и относителният дял на тези, които я определят като 

„задоволителна“. Напълно негативни са оценките на 28% от анкетираните. 

Добри и много добри условия и възможности за трудова заетост в населените места има 

според 43% от населението в тях, а на 30% оценките са негативни. Според 27% те са 

задоволителни. 

Преобладаващо критично е отношението на населението и към медицинското 

обслужване. Около 10% считат, че то е „много добро“ и 31%, че е „добро“. С негативно 

мнение са 23%. Коефициентът на задоволеност за тази характеристика е 0,253. Близък 

по стойност е КЗ = 0,258, отнасящ се до възможностите, които предоставят населените 

места за получаване и повишаване на образованието на младите хора (децата). Общо 

положителните оценки за тази характеристика се дават от 46%, а близо 28% са крайно 

критични към тези условия. 

С най-високи положителни оценки населението оценява климатичните и природните 

условия за живот в населените места. Над 75% посочват, че те са „добри“ и „много 

добри“. Само 7,7% ги определят като „лоши“ и „много лоши“. Явно в това отношение 

населените места в България имат голям потенциал. Съответно тук се установява и най-

високата стойност на КЗ = 0,607. 
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Фигура 7. Структура на оценките за условията на живот в населените места 

 

 

В селата, най-негативни и отрицателни са оценките на населението по отношение на 

възможностите в тях за осигуряване на трудовата заетост на работната сила (КЗ = -0,193) 

и възможностите за получаване и повишаване на образованието на младите хора – КЗ = 

-0,308. Слабо положителни (близки до 0) са оценките за медицинското обслужване, 

транспортното обслужване и възможностите за водене на културен живот. 

Коефициентите на задоволеност са със стойности под 0,100. Най-висока оценка за 

живота в селата имат природните и климатични условия – КЗ = 0,662. 

Възможностите за трудова заетост и в малките градове се очертават като основен 

проблем (КЗ = 0,095). Положителни, но с относителни ниски стойности са оценките за 

възможностите за образование на младите хора (КЗ = 0,187), културния живот (КЗ = 

0,215), пътната инфраструктура (КЗ = 0,222) и медицинското обслужване (КЗ = 0,224). И 

тук най-висока е оценката относно природните условия (КЗ = 0,584), следвана от тези за 
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обществената среда (отношенията между хората) и сигурността на живота – съответно 

коефициенти 0,472 и 0,467. 

Систематично по-високи са оценките за условията на живот в областните градове. 

Основен проблем в тях според анкетираните е състоянието на пътната инфраструктура 

(улици, тротоари, осветление, обществени места). КЗ на тази характеристика е 0,170. 

Ниски са и оценките, които дава населението относно чистотата на обществените места 

(улици, паркове), медицинското обслужване и на възможностите за трудова заетост. За 

тях коефициентите на задоволеност са в границите от 0,235 до 0,280. Природните 

условия за живот и тук получават най-висока оценка – КЗ = 0,592. Близки до 0,500 са 

стойностите на коефициента за културния живот в градовете и възможностите за 

отглеждане и възпитаване на децата. 

Безспорно е предимството в социалния потенциал на гр. София и условията, които 

предоставя града на своите жители. Най-високи оценки получават условията за водене 

на културен живот и прекарване на свободното време (КЗ = 0,771) и условията за 

образование на младите хора (КЗ = 0,729). Над 0,650 е КЗ за транспортното обслужване, 

търговското и битово обслужване и възможностите за трудова заетост (КЗ = 0, 698). Най-

критични са столичани по отношение на пътната инфраструктура и чистотата на 

обществените места – коефициентите са около 0,330. 

Въз основа на изчислените КЗ от условията на живот в населените за двете основно 

разглеждани категории население – потенциални мигранти и немигранти – се 

установяват съществени различия. Потенциалните мигранти са много по-критични към 

условията за живот в населените места и затова общият коефициент на задоволеност от 

населеното място при тях е много по-малък (КЗ = 0,191) от този на потенциалните 

немигранти. Техните оценки за условията формират два пъти по-висок общ КЗ = 0,387. 

Пътната инфраструктура (улици, тротоари, осветление), медицинското обслужване и 

възможностите за образование на младите хора също са с много ниски оценки. За тези 

характеристики коефициентите на задоволеност са в границите от 0,039 до 0,071. За 

същите елементи на социалния потенциал в населените места потенциалните 

немигранти имат по-високи оценки, които варират от КЗ = 0,224 до КЗ =0,290. 
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Транспортното обслужване, чистотата и поддържането на хигиена на обществените 

места и възможностите за прекарване на свободното време са също незадоволителни 

според мигрантите и за тях КЗ е в границите от 0,167 до 0,179. По отношение на тези 

характеристики немигрантите дават по-добри оценки и затова коефициентите при тях са 

два пъти по-високи – от 0,343 до 0,394. 

 

Фигура 8. Коефициенти на задоволеност от условията на живот в населените места сред потенциалните 
мигранти и немигрантите 

 

 

Сравнително по-доволни са потенциалните мигранти от взаимоотношенията между 

хората (обществената среда) и сигурността на живота и собствеността в населените 

места. За тях коефициентите на задоволеност са съответно 0,319 и 0,363, но и тези 

оценки са по-ниски от тези, които дават немигрантите – 0,461 и 0,480. Дори и най-високо 
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оценяваната характеристика, отнасяща се до климатичните и природните условия в 

населени места, има стойност КЗ = 0,524, но и тя е по-ниска от тази, получена за 

немигрантите – КЗ = 0,622. 

Установените различия в степента на задоволеност от условията на живот в населените 

места сред потенциалните мигранти и населението, което няма да мигрира показват, че 

в основата на териториалната мобилност стои и несъответствието между социалния 

потенциал на населените места и завишени потребности и изисквания на част от хората 

в тях. Неравновесието между тях поражда нагласите за миграция. 

4.1.2.3 Причини за потенциалната миграция и очаквана икономическа заетост на 

мигрантите 

Установяването на причините за един или друг вид поведение на населението в 

социалните изследвания обикновено се основава върху мненията и оценките, които 

дават респондентите към момента на анкетирането. Следва обаче да се има предвид, че 

те се формират под въздействието на различни параметри на обкръжаващата среда и 

тяхното взаимодействие с ценностите на хората за продължителен период. Много често 

към момента на споделянето те не са добре осъзнати и могат да бъдат модифицирани в 

нещо друго, напр. като мотиви за предприемане на определени действия. За настоящото 

изследване беше поставен въпрос, с който се цели да се установи с какво главно свързва 

изследваното лице своето желание относно бъдещата си емиграция от населеното 

място. 

Най-често посочваната причина за напускане на населеното място от страна на 

потенциалните мигранти е осигуряването на по-високи доходи – 23% от посочените 

отговори. Това е основание за бъдеща миграция на 55% от потенциалните мигранти. 

Втора по честота посочвана причина е осигуряване на трудовата заетост. Нейният 

относителен дял сред всички причини е 16% и се споделя от 31% от анкетираните. 

От останалите причини с по-значими относителни дялове са осигуряването на по-добри 

битови условия на живот (9%) и осигуряването на по-добро бъдеще за децата (8,6%). 

Тези две причини се посочват съответно от 30 и 22% от потенциалните мигранти. 
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Близо 26% от мигрантите смятат да се преселят в друго населено място в търсенето на 

по-добра обществена среда, а 23% за осигуряване на работа съобразно придобитата от 

тях квалификация. В общата структура на причините те са с относителни дялове от 7%. 

Природните условия и желанието да се отиде в друга страна са причини за около 20% от 

потенциалните мигранти, но с много малък относителен дял в структурата на 

съвкупността от всички посочени причини. 

Фигура 9. Относителен дял на дадените отговори по причини за миграция 

 

 

Във връзка с бъдещето си преселване, 67% от потенциалните мигранти са добре 

информирани за условията на живот в новите населени места, а 28% в определена 

степен. Близо 45% от тях имат роднини в новото населено място, а приятели 84%. Явно 

„приятелската мрежа“ все повече влияе и един от важните механизми за осъществяване 

на миграцията на населението. 
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Само 30% от бъдещите преселници заявяват, че имат предварително осигурена работа 

(трудова дейност), 9% посочват, че няма да работят. 

Информацията относно причините за потенциалната миграция в определен смисъл се 

допълва от заявените от тях намерения за икономическата им дейност след 

преселването. Близо ¼ от потенциалните мигранти възнамеряват да се преселят в друго 

населено място във връзка с продължаване на тяхното образование. На второ място по 

обхват (12%) са икономическите дейности в областта на строителството. Толкова е и 

делът на тези, които посочват, че в новото населено място ще се занимават със спорт и 

изкуство. От 5 до 7% е относителният дял на потенциалните мигранти, които ще работят 

в търговията, селското стопанство, транспорта и туристическата индустрия 

(хотелиерство, ресторантьорство). 

От всички икономически активни лица 83% в момента работят в същите населени места, 

в които живеят, а 17% всекидневно пътуват (всекидневни трудови мигранти) до други 

места за да работят или учат. Сред потенциалните мигранти относителният дял на 

трудовите мигранти е 22%, а на немигрантите – 16%. Може да се обсъжда хипотезата, че 

всекидневната миграция е подготовка за осъществяването на постоянна миграция. От 

друга страна, сред потенциалните мигранти има по-широка готовност (54%) да бъдат 

всекидневни мигранти, докато за немигрантите този дял е 35%. От тук следва и друго 

допускане, като се има предвид съгласието на потенциалните мигранти, че 

всекидневната миграция може да бъде и механизъм за регулиране на постоянната 

вътрешна миграция. 

4.1.2.4 Демографска и социална структура на потенциалните мигранти 

При изследване на влиянието на миграционните процеси за развитието на населението, 

съществено значение има установяването на социално-демографските характеристики 

на участниците в тях. Последните в голяма степен определят миграционното поведение 

на различните групи от населението и вероятностите за осъществяване на 

преселванията. 

В описателният анализ на данните за потенциалната миграция от страната са използвани 

два основни относителни показателя - обхват и интензитет. Чрез характеристиките за 

обхвата се показва структурата на потенциалните мигранти по техните демографски и 
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социални характеристики. С показателите за интензитета се показва честотата 

(вероятностите) на проявление на желанията/намеренията за емиграция общо и в 

отделните социално-демографски групи от населението. Интензивните величини 

позволяват да се правят коректни сравнения и установяване на различията в 

миграционните нагласи сред отделните групи население. 

Над 76% от бъдещите потенциални мигранти ще се рекрутират от населението, живеещо 

в градовете. Останалите 24% в момента живеят в селата. Най-голям е делът на 

потенциалните мигранти от големите градове на страната - 36%, следван от този на 

мигрантите от останалите градове (24%) и от гр. София – 17%. Тези структурни 

съотношения, естествено в голяма степен зависят от броя на населението във видовете 

населени места. По-точна характеристика за потенциалната готовност за емиграция от 

страната, по разглежданите видове населени места дават количествените 

характеристики за интензитета на потенциалната миграция1 на населението в тях. Най-

висок по стойност е интензитетът на потенциална миграция сред населението в 

областните градове 22%, следван от този в селата – 21%, в гр. София и селата близо 18%. 

Сред желаещите трайно да се преселят да живеят в друго населено място или държава 

относителният дял на мъжете е 58%, а на жените 42%. От тук следва и различието на 

интензитета на потенциалната миграция – при мъжете той е 23%, а сред жените 17%. 

 

1 Брой потенциални мигранти на 100 души от съответното население (в %). 
 



 

 
 

Стр. 53 от 110 

 

Фигура 10. Структура на потенциалните мигранти и немигранти по възраст 

 

 

Възрастта оказва влияние при формирането на потенциалната готовност за миграция. 

С най-голям обхват е потенциалната миграция сред най-младите хора. От всички 

потенциални мигранти 46% са на възраст от 16 до 29 години. Интензитетът на 

миграцията също е най-висок – 39%. В следващия възрастов интервал обхватът е 40%, но 

интензитетът е много по-малък – близо до 19%. Естествено с увеличаването на възрастта 

стойностите на показателите за обхват и интензитета намаляват. За лицата от 

възрастовия интервал 50 – 65 г. те са съответно 14% и 8%. 

В сравнение с възрастовата структура на населението, което на този етап няма 

намерение да мигрира, възрастовата структура на потенциалните мигранти е по-млада, 

т. е. потенциалната миграция се формира предимно от младото население. Средната 

възраст на мигрантите е 33,6 години, а на немигрантите е 44,8 години. 
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Фигура 11. Интензитет на потенциалната миграция по възраст 

 

 

Различен е интензитетът на миграцията сред населението в зависимост от неговия 

семеен статус. Много по-нисък е той (14,6%) сред хората, които са семейни (юридически 

или фактически брак) отколкото при несемейните – 35,5%. При разведените и 

овдовелите тези стойности са съответно 17 и 6%. Интензитетът на миграцията определя 

структурата на потенциалните мигранти по семейното им положение. Делът на 

несемейните е 47%, а на семейните 44%. Това съотношение за населението, което няма 

да мигрира е съответно 21% и 65%. 

При тази семейна структура бъдещата си миграция 41% от мигрантите възнамеряват да 

отидат в новото населено място сами, а 40% - със семейството си. Близо 11% от 

потенциалните мигранти ще напуснат своето сегашно населено място заедно със свои 

приятели, колеги. Естествено преобладаващата част от тях са потенциални мигранти, 

които не са семейни. 
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Основно бъдещите мигранти ще се излъчват от населението със средно образование. 

Техният дял е 52% от всички мигранти. Делът на висшистите сред тях е 21%. Толкова е и 

на лицата с основно образование. В сравнение с населението, което няма да мигрира 

по-съществени различия в относителните дялове се установява при лицата с основно 

образование и с висше образование. 

Фигура 12. Структура на потенциалните мигранти и немигрантите по образование 

 

 

Посочената образователна структура в обхвата на потенциалната миграция в голяма 

степен се предопределя от общата структура на населението по образование и затова 

не може да прояви влиянието на образованието върху мобилността на населението. То 

по-ясно се очертава при съпоставката на интензитета на миграцията сред населението с 

различни образователни степени. 
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Фигура 13. Интензитет на потенциалната миграция по степени на образование 

 

 

Установява се, че равнището (интензитета) на потенциалната миграция е най-висок сред 

населението с основно (32%) и начално (22%) образование. Високият интензитет на 

желанието за миграция сред тези две групи население, свързан с причините за миграция 

(„осигуряване на по-високи доходи“ и „осигуряване на трудова заетост“), може да се 

обяснява с това, че те срещат все повече проблеми на пазара на труда относно тяхната 

трудова заетост и доходността от нея. 

Високо равнище на потенциалната миграция се установява и сред професионалните 

бакалаври, независимо от техния малък относителен дял в съвкупността – 18%. Близко 

до това равнище е потенциалната миграция сред среднистите (19%) и най-ниско сред 

хората с висше образование. 

Косвена подкрепа на направения по-горе извод е и информацията, че сред 

потенциалните мигранти 53% имат придобита специалност, а сред немигрантите този 

дял е 64%. Освен това 44% от потенциалните мигранти в момента работят на постоянен 
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трудов договор, а сред немигрантите с такъв договор работят 60%. Освен това сред 

лицата, които имат намерение да мигрират относителният дял на безработните е 18%, а 

при другата група – 8,6%. 

Условията на живот в населените места, професионалната и трудова реализация, 

осигуряването на достатъчни доходи, получаване на желаното образование, житейските 

цели, потребности и интереси, това са най-общо характеристиките от всекидневието, 

които формират удовлетвореността на хората от живота. Общо 64% от населението 

споделя, че е напълно или в много висока степен удовлетворено от собствения си живот. 

Тоз дял сред потенциалните мигранти както може да се очаква, е по-малък – 45% от този 

за немигрантите – 68%. В ниска степен и неудовлетворени от живота си са 44% сред 

мигрантите и 31% сред немигрантите. Явно неудовлетвореността от живота е мотив за 

търсене на друго място за живеене, където потенциалните мигранти очакват да 

постигнат по-високо нива на живота. От хората, които са удовлетворени във висока 

степен и напълно от живота си равнището на потенциалната миграция е 14%, а сред тези, 

които са напълно неудовлетворени – 36%. 

Безспорно в процесите на вземане на решение за емиграция и напускането на страната, 

някои обстоятелства и причини оказват задържащо влияние. Най-важната задържаща 

причина за миграцията, която се изтъква от изследваните лица, е свързаността със 

семейството и родителите. Такова въздействие изпитват 60% от населението без нагласи 

за емиграция. С относително по-малък по стойност дял 46% споделят, че е трудно да се 

разделят с родните и приятелите си. За 27% задържащо влияние има обстоятелството, 

че населеното място, в което живеят сега е родното им място. 

Потенциалните мигранти, въпреки решението си да напуснат населеното място, в което 

живеят, биха изпитали носталгия след преселването си за същите неща. За семейството 

и родителите си биха съжалявали 47%, за роднините, близките и приятелите - 44% и за 

родното си място – 25% от мигрантите. 

От всички, които имат намерение да се изселят от населените места, в които живеят сега, 

повече от половината възнамеряват да се заселят в други населени места в страната. От 

всички потенциални мигранти 17% в момента живеят в Столична община, 59% – в 

градовете на страната и 24% в селата. По направленията на заселване 47% от 
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потенциалните мигранти желаят да заминат да работят, или учат в друга държава, 22% 

в градовете на страната, в Столичната община – 13% и в селата 4%. Делът на 

потенциалните мигранти, които все още не са определили населеното място, в което да 

се преселят е 13%. 

4.2 Териториална мобилност (вътрешна миграция) на населението в Столична 

община 

При изследване на потенциалната миграция на населението, откриването и 

„представянето“ на мигрантите се свързва с проблема търсене на „редки елементи/ 

рядко срещани случаи“. За неговото преодоляване се използват различни процедурни 

техники, но тяхното прилагане винаги е свързано с допълнителни разходи и това 

оскъпява изследванията. В този смисъл за осигуряването на необходимите данни за 

миграционните процеси в гр. София (Столична община), съгласно методиката, е 

реализирана допълнителна извадка и са анкетирани още 300 лица. Заедно с 

изследваните лица от общината, включени в националната извадка, е образуван масив 

от 789 лица на възраст 16 – 65 г., въз основа на който е извършен анализа за миграцията 

и миграционното поведение на населението в общината. 

4.2.1 Вътрешна (фактическа) миграция на населението в Столична община 

От всички изследвани лица в общината, 28% са на възраст 16 – 30 години. Делът на 

лицата във възрастовия интервал 31 – 45 г. е 33%. Анкетираните в следващия възрастов 

интервал (46 - 60 г.) са 24% и над 60 г. са 15%. Жените и мъжете в извадката са 

приблизително равен брой и относителен дял – около 50%. От участниците в 

изследването 64% са в юридически или фактически брак, а 25% са несемейни. 

Останалите са разведени или овдовели. Относителният дял (65%) на жените, които са 

семейни е по-висок от този при мъжете – 62%. Респективно делът на семейните мъже е 

по-голям – 30%, а сред жените 21%. Разведените и овдовелите преобладават сред 

жените. 

Най-голям е относителният дял на изследваните лица със средно образование – близо 

50%. Лицата с образователна степен бакалавър и магистър са 33%, а 3% имат и научна 

степен „доктор“. С основно образование са 11% и 3% е делът на професионалните 

бакалаври. 



 

 
 

Стр. 59 от 110 

 

По своя трудов статус 59% са наети и работят на постоянен трудов договор, а 2% работят 

на срочен или граждански договор. Самонаетите лица са над 7%. Делът на безработните 

лица тук е значително по-нисък от този за страната – 2,5%. Лицата, които са пенсионери 

и учащите се са по 11%. От всички лица 71% имат придобита професионална 

специалност. 

От анкетирани в Столичната община лица 10% живеят в едночленни домакинства. 

Дяловете на дву- и тричленните домакинства са съответно 23 и 29%. В четиричленни 

домакинства живеят 30% от лицата, а 8% в домакинства с 5 и повече членове. 

Средният месечен доход на 6% от домакинствата под 600 лв., а на 23% в границите 

между 600 и 1000 лв. С доходи в интервала 1000 – 2000 лв. са 30%, а на 16% 

средномесечният доход е в границите 2 – 3 хил. лв. С най-високи доходи, над 3 хил. лв. 

са над 7% от домакинствата. Отговор за дохода не е посочен от 18%. 

4.2.1.1 Обхват и основни структури на мигриралото население в Столична община 

Според данните от проведеното изследване над 64% от изследваните лица са заявили, 

че живеят от своето рождение в населените места на Столичната община. Останалите в 

различни периоди са се преселили в населеното място, в което живеят сега. 

Следователно обхватът и интензитетът на осъществената (фактическата) миграция е 

36%. Този относителен дял е по-голям от средния за страната, който е 28%. 
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Фигура 14. Структура на мигрантите по продължителност на пребиваване в населеното място 

 

 

Близо 30% от фактическите мигранти пребивават в населените места на общината за 

период до десет години. Това означава, че те са се заселили в тях през последните десет 

години. С продължителност от 11 до 20 години този дял е 28%. В следващия времеви 

интервал 21 – 30 години е 22%. Делът на мигрантите, сред които най-дълго (повече от 30 

годни) са живели в населените места на общината след миграцията си в тях е 20%. 

Представеното разпределение показва, че 80% от мигрантите в общината на възраст 16-

65 г. са се преселили през последните тридесет години и миграцията може да се 

определи като „млада“ – повече от половината от мигрантите живеят на територията на 

общината по-малко от двадесет години. 
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Фигура 15. Структура на миграционните потоци на фактическата миграция към Столична община 

 

 

Най-голям е относителният дял на мигрантите, които са дошли от малките градове, 

които се намират извън границите на общината. Близък по стойност е и делът (28%) на 

мигрантите от областните градове в страната. Преселилите се от селата, извън 

територията на общината съставляват 15%. 

Относително голям е делът на преселванията, които са извършени между населените 

места на общината, или те могат да се определят като вътрешнообщинска миграция. От 

населените места в общината, 2,5% са се преселили в гр. София. Много по-голям по 

обхват е този поток от града-център към периферията на общината. От всички мигранти, 

22% са тези, които са напуснали гр. София и са се заселили в други населени места на 

общината. Този нов вектор в миграционните процеси е характерен и за другите големи 

градове на страната. Добрите природни крайградски зони на гр. София и развиващата се 

комуникативност с центъра стимулират хората да съвместяват по-добри условия на 

живот извън града с неговия добре развит и качествен пазар на труда. 



 

 
 

Стр. 62 от 110 

 

В интерпретацията на данните за демографските характеристики на фактическата 

миграция трябва да се има предвид, че моментния размер (датата на анкетата) и 

структурите на съвкупността на фактическите мигранти са кумулативни променливи, 

които се формират от миграционните процеси във времето (входящи и изходящи 

потоци), причините които ги обуславят и естественото движение на населението 

(смъртността при мъжете и жените е различна). 

От всички мигранти, които сега живеят на територията на Столичната община, 40% са 

мъже, а останалите 60% са жени. Това съотношение е резултат от по-високият интензитет 

на миграцията сред жените – 43%. Сред мъжете този показател е 29%. Във всички 

възрастови групи жените имат по-голям интензитет на преселванията от този сред 

мъжете. 

Относителният дял на мигрантите е по-голям във по-високите възрастови групи. Сред 

най-младото население, до 20 години, делът на мигрантите е под 2%, а интензитетът е 

близо 5%. С увеличаване на възрастта делът на мигрантите се увеличава и за тези на 

възраст 21 - 30 г. той е 17%. В тази възрастова група интензитетът на миграцията е 35%. 

В следващия възрастов интервал (31- 40 г.) делът на мигрантите е 19% и с приблизително 

същия интензитет – над 33%. Още по-големи са стойностите на тези показатели сред 

мигрантите на възраст 41 - 50 години – съответно 29% и 41%. Във възрастовата група 51 

– 60 г. делът на мигрантите и равнището на миграцията са с по-малки размери. 

Мигрантите в нея съставляват 12%, а интензитетът е 37%. Този спад може да се отдаде 

на предположението, че това са поколения, които са били в „миграционна възраст“ в 

края на миналия век, когато миграционните потоци бяха основно насочени извън 

страната. Кризисната ситуация в страната, вкл. и в гр. София, не даваха големи 

възможности за решения на проблемите, които хората търсеха чрез миграцията. 
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Фигура 16. Структура и интензитет на фактическата миграция по възраст 

 

 

Естествено, най-голям е делът на мигрантите на 61 и повече години. Те съставляват 22% 

от всички мигранти, а интензитетът им е около 50%. Тази акумулация е резултат от друга 

миграционна ситуация, по-назад във времето, когато Столицата беше най-силния 

притегателен миграционен център за населението в страната. 
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Фигура 17. Структура на мигрантите и немигрантите по възраст 

 

 

Намаляването на миграционните към София и съответно притокът на младо население 

води до „остаряване на миграцията“. Възрастовата структура на населението, което 

живее в София от раждането си е с по-големи относителни дялове в най-младите 

възрастови групи и с по-малки в най-високите възрастови групи. Следователно част от 

населението на София може да се определи като „стара миграция“. Сега средната 

възраст на немигриралото население е 39 години, а на мигрантите – 45 години. 

Възрастовата структура на двете категории население предопределя в определена 

степен и тяхната структура по семеен статус. Сред мигрантите сега 73% имат сключен 

юридически или фактически брак, т. е. имат фактическо семейство. Този относителен 

дял сред населението, което живее от раждането си в населените места на общината е 

58%. Несемейните лица сред мигрантите са по-малко – 13%, докато при немигрантите 

този дял е 32%. Следва да се отчита, че мигрантите имат по-голям обхват сред по-

възрастното население и това е възрастта, в която хората вече са създали своите 

семейства. 
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Населението, което вече е мигрирало, има по-добра образователна структура. Тя се 

изразява в по-големите относителни дялове на мигрантите в по-високите образователни 

степени и респ. по-малки дялове в ниските степени. Със бакалавърска и магистърска 

степен са 41от мигрантите. Към тях следва да се добавят и 4% с докторска степен. Този 

относителен дял сред лицата, които от рождението си живеят в своите населени места 

(не са променяли своето местоживеене) са 28%. С научна степен „доктор“ при тях са 2%. 

Близки по своята стойност са относителните дялове на хората със завършено средно 

образование – съответно 48 и 50%. 

Със своята развита мрежа от средни и висши учебни заведения, изследователски 

институции, държавна администрация и бизнес среда, София се превръща в селектиращ 

притегателен център за високо образована и квалифицирана работна сила и това 

съответно повлиява върху образователната структура на миграцията. 

Фигура 18. Структура на немигрантите и мигрантите по степен на образование 

 

 



 

 
 

Стр. 66 от 110 

 

По-добрата образователна структура на мигрантите предполага и по-добра 

професионална подготовка. От населението, което никога не се е преселвало 65% имат 

придобита специалност. Този дял е по-висок сред мигриралите лица и е 78%. 

Независимо от разликата в дяловете на притежаващите специалност няма съществени 

различия в статуса на заетостта. Работещите на постоянен трудов договор сред 

немигриралото население е 58%, а на преселилите се – 60%. И при двете съвкупности 

делът на тези, които работят на срочни или граждански договори са приблизително 

равани на 2%, или са самонаети – на около 7 – 8%. 

Не се установяват съществени различия в заетостта на мигрантите и немигрантите по 

заеманите от тях групи професии. Налични, но несъществени са разликите в дяловете на 

работещите като технически, медицински, стопански и др. специалисти. Сред 

мигрантите техният дял е близо 29%, докато сред незаетите немигранти – 25%. По-

голямо е това различие в дяловете на квалифицираните работници и сродните на тях 

занаятчии – при немигрантите 12%, при мигрантите – 5%. С 2% е разликата в полза на 

мигрантите в относителните дялове на политическите, административните и 

производствените ръководители – 12% за мигрантите и 10% за немигрантите. 

Не се наблюдават съществени различия в структурата на заетостта по икономическата 

дейност на фирмите, в които работят заетите лица. Най-голяма част от заетите лица сред 

мигрантите и немигрантите работят в търговията и автосервизните услуги на 

автомобилите по 14,5%. Приблизително еднакви са дяловете на заетите в 

строителството – 9-10%. С еднакви относителни дялове сред двете групи са заетите в 

хотелиерството (8%) и информационните дейности – по 3-4%. С малки относителни 

дялове , но с разлики в полза на немигриралото население с 1-2%, са заетите в селското 

стопанство – 1,7% (това се дължи на тези, които живеят в селата на общината); в 

промишлеността – 2,8%; битовите услуги – 2,3%; транспорта – 8%; финансовата – 6% и 

административната дейност – 7%. В структурата на заетостта на мигрантите с по-големи 

относителни дялове са заетите в енергетиката – 2%; държавното управление – 6%; 

здравеопазването – 6%. Тук разликите са от 2 до 4%. 
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Фигура 19. Структура на мигрантите и немигрантите по икономическа дейност на заетостта 

 

 

Близката по своята структура заетост на мигрантите и немигрантите се обуславя от 

продължителното живеене в общината на по-голямата част от миграцията („стара 

миграция“). През този продължителен период са настъпили трансформации към 

уеднаквяване на дейностите на хората в постигането на целите на миграцията, а те се 

определят от еднаква за всички социална и икономическа инфраструктура. 

Съществуват определени различия в месечните доходи на домакинствата, в които 

живеят немигрантите и мигрантите. Кривата на разпределението по доходите на 

домакинствата на лицата, които са родени и живеят в София е изтеглена в дясно от тази 

на домакинствата на мигрантите, което показва, че първите имат по-високи доходи. 
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С доходи, близки до минималната заплата (до 600 лв.), са 5% от домакинствата на 

немигрантите и 13% от тези на мигрантите. С доходи от 600 до 1000 лв. са съответно 27 

и 29% от домакинствата. С нарастване на размера на дохода се увеличава разликата в 

относителните дялове на домакинствата на двете изследвани групи. Делът на 

домакинствата на немигрантите с доход от хиляда до 2 хил. лв. е 37%, а на мигрантите – 

34%. Различието се увеличава при доходите от 2 до 3 хил. лв., където за първата група 

домакинства делът е 21%, а за втората – 16%. В по-високите доходни групи 

относителните дялове се доближават, с лек превес на домакинствата на немигрантите, 

но броят на наблюдаваните случаи е много малък. 

Фигура 20. Структура на домакинствата на немигрантите и мигрантите по средно месечен доход 

 

 

Близо 23% от изследваните лица сред немигрантите и 11% от анкетираните не са 

посочили доходите на своите домакинства. 
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4.2.1.2 Цел и удовлетвореност от миграцията 

За дълъг период в развитието на страната, град София и прилежащите му 

административни територии беше силен притегателен център за хората от цялата 

страна, търсещи трудова заетост и по-добра работа (доходност, квалификация, 

професионално съответствие), завършване на желаното образование и като цяло по-

добри условия на живот. Така през годините се формират значителни миграционни 

потоци насочени към най-големия административен, икономически и културно-

образователен центът на страната. 

Основните причини за преселванията в общината, както и общо за миграцията в 

страната, са свързани със сключването на бракове или фактическо съжителство. Сред 

всички посочени причини за миграцията в общината семейните причини съставляват 

близо 28%1. Това са причини, които са заявени от половината фактически мигранти. 

Втората причина за миграцията, по честота на даваните отговори, е осигуряването на 

работа (трудова заетост). В съвкупността на отговорите нейният относителен дял е над 

15%. Във връзка с трудовата заетост, но започване на работа съобразно придобитата 

квалификация е причина за 10% от мигрантите. В общата структура на посочваните 

причини нейният дял е 15%. Свързано с трудовата дейност е осигуряване на по-високи 

доходи. Сред всички причини тя е с относителен дял 9%, но е била основание за 

миграцията на 17% от мигрантите. Общо трудовата дейност и доходите съставляват над 

30% от основания за миграцията. 

 

1 На въпроса „С какво главно свързвате преселването си тук (в това населено място)?“ е допуснато 
даването до три отговора. 
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Фигура 21. Относителен дял на мигрантите по цели на миграцията и честота на посочване 

 

 

Образованието също има съществен дял (12%) сред посочваните цели и причини за 

миграцията. По тази причина, като основна цел, в Столицата са се преселили 21% от 

мигрантите. С по-големи относителни дялове са осигуряването на по-добри битови 

условия на живот и инфраструктурна среда (над 6%) и решаването на жилищни 

проблеми – близо 6%. Тези две причини се споделят съответно от 12 и 10% от 

мигрантите. 

При оценяването на степента на реализацията на поставените при миграцията цели с 

най-голям обхват в най-високата степен са мигрантите пристигнали в гр. София. Близо 

55% заявяват, че те напълно са постигнали своите цели. В много голяма степен са 

постигнали своите цели 37% и само 8% заявяват, че не са или в много ниска степен са 

постигнали целите. 
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Фигура 22. Структура на мигрантите по степен на реализация на миграционните цели в населените места на 
общината 

 

Забележка: От данните в колона „Страна общо“ са изключени мигрантите в гр. София 

 

В другите градове на общината с напълно постигнати цели са 31%. Значителен е делът 

на тези с постигнати миграционните си цели във висока степен – близо 68%. Голям е и 

делът на мигрантите, които са реализирали напълно или в голяма степен целите си след 

преселването си в селата на Столичната община – 51% „напълно“ и 42% „в голяма 

степен“. 

По направените преценки на мигрантите може да се обобщи, че с мигрирането си в 

новите населени места на общината те в по-голяма степен са удовлетворени от тези, 

които са мигрирали в другите населени места на страната. Общо неудовлетворени 

(ниска степен и не постигнати цели) от миграцията си в общината на гр. София са малко 

над 7%, докато този дял е близо 16% за страната. 
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4.2.2 Потенциална миграция на населението ОТ населените места на Столична община 

Независимо от сравнително по-добрите (социални, икономически, културно-битови и 

др.) условия на живот в столичния град и общината като цяло сред живеещото в тях 

население непрекъснато се формират нови, по-високи изисквания и потребности. Една 

част от хората тук, съобразно своите ценности и интереси, търсят подходящи условия и 

възможности за тяхната реализация. Често те са свързани с преместване на обичайното 

местоживеене в други населени места на страната или заминаване за продължително 

време (над 1 година) в друга държава. 

Въз основа на описаната методология в първата (обща) част на анализа е определена 

съвкупността на потенциалните мигранти в общината и е направена социално-

демографска и мотивационна характеристика на очакваните, бъдещи потенциални 

мигранти. 

Потенциално мобилното население (потенциални мигранти) в общината, което има в 

различна степен нагласи да се пресели в друго населено място в страната или чужбина, 

съставлява 10,5% от населението на възраст 16 - 65 години1. 

Потенциално немобилното население (потенциални немигранти), или населението, 

което не показва определени нагласи за напускане на населеното място от общината, в 

което живее, е около 89,5% от населението на възраст 16 – 65 години. 

Отнасянето на получените оценки от изследването към населението на общината в 

посочения възрастов интервал2 показва, че съвкупността на населението, от която се 

очаква да се формира потенциалната миграция, е около 93 хиляди. 

Като се отчита посоченото по-напред в изложението обстоятелство, че заявените 

намерения за миграция не се реализират напълно от всички потенциални мигранти и се 

приложат очакваните вероятности за 12 - 18% реализация на потенциалната миграция, 

 

1 Поради сравнително ограничения брой на наблюдаваните случаи в извадката за общината не е 
направено разделяне на потенциалните мигранти на две групи с различна степен на готовност за 
миграция. Да се има предвид също, че получените от изследването данни и направените оценки в анализа 
за потенциалната миграция са с присъщи по-големи стохастични грешки. 
2 Населението на Столична община към 31.12.2018 г. на възраст 16 – 65 г. е приблизително 907 хил. души.  
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нейният обхват се изчислява в границите на 12 – 18 хил. души. Преобладаващата част 

(над 90%) от тази миграция ще се рекрутира от населението на гр. София. 

 

Таблица 5. Прогнозни оценки за размерите на очакваната миграция на населението 

Прогнозни оценки за броя 

на мигрантите в общината 

При 12% 

реализация 

При 15% 

реализация 

При 18% 

реализация 

Общо 11 500 14 300 17 200 

 

Направените и тук прогнозни оценки следва да се приемат с характерната за тях 

условност, тъй като те са построени върху поведенческите оценки на населението от 

изследваната възрастова група при сегашната обстановка в населените места на 

общината. Всяка по-значима промяна в обкръжаващата икономическа и социална среда 

в тях (също в населените места, в страната, в чужбина) и навлизането на новите 

поколения в тази категория от населението ще внася промени в интензитета и 

структурата на миграционното поведение на населението. 

4.2.2.1 Условия за живот в населените места 

Безспорно населените места на Столична община и преди всичко центърът гр. София 

има и предлага на своето население най-добрите в страната условия за трудова дейност, 

материално и битово осигуряване, отглеждане и образование на децата, задоволяване 

на културни потребности и прекарване на свободното време, т. е. условията на живот в 

една съвременна урбанизирана среда. Разбира се, има и обстоятелства (принудително 

сгъстен социален контакт между хората, големи разстояния и време за придвижване, 

влошена понякога атмосферна среда и др.), които се оценяват негативно и са в 

несъответствие с изискванията и интересите на част от хората, което формира нагласи за 

промяна на тяхното местоживеене. Освен това постигнатото ниво на живот (жизнен 

стандарт, професионален и образователен статус, бизнес позиции и т.н.) тук поражда 

нови потребности и открива по-големи възможности за емиграция на населението и към 

други държави. 
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За да се представи обобщена характеристика за условията на живот в населените места 

на общината ще бъде приложена използваната скала за оценяване на зададените в 

въпросника характеристики на населените места1. Чрез изчислявания коефициент на 

задоволеност ще бъдат направени обща количествена и на отделните характеристики 

оценки в населените места. 

Общата оценка на населението за условията на живот в населените места на общината 

може да бъде определена като добра с тенденция към много добра. Коефициентът на 

обща задоволеност за общината е 0,526, който значително по-голям от този за страната 

– 0,357. Най-висок по стойност е той в гр. София – 0,5612. В останалите видове населени 

места условията на живот се оценяват с по-ниски стойности и съответно коефициентите 

на задоволеност са по ниски. Общият коефициент за градовете в общината е КЗ = 0,405. 

Той е по-нисък от оценките, които дават живеещите в селата – 0,503. Следва да се 

отбележи, че оценките, които дават жителите на градовете по всички характеристики са 

систематично по-ниски от тези в селата. И друго. Оценките за условията на живот в 

селата на общината са много по-високи спрямо оценките общо за селата (КЗ =0,192) и 

градовете (КЗ = 0,327) в страната. 

 

 

1 Вж. Приложение 1. Въпросник, въпрос № 6. 
2 Има незначимо малки различия в коефициентите на задоволеност за гр. София, изчислени по данни от 
общата извадка и отделната извадка за Столичната община.  
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Таблица 6. Коефициенти на задоволеност от условията на живот 
по вид населени места в общината и общо за страната 

Условия на живот в 

населените места 

Гр. 

София 

Град Село Общо-

Община 

Общо-

страна 

Трудова заетост 0,694 0,407 0,473 0,602 0,200 

Търговско и битово 

обслужване 

0,673 0,473 0,540 0,614 0,415 

Медицинско обслужване 0,513 0,327 0,393 0,459 0,253 

Транспортно обслужване 0,643 0,313 0,497 0,564 0,330 

Отглеждане на деца 0,573 0,540 0,590 0,573 0,448 

Културен живот  0,763 0,257 0,440 0,617 0,361 

Образование на децата 0,723 0,383 0,465 0,614 0,258 

Обществена среда 0,436 0,447 0,537 0,463 0,440 

Сигурност на живота  0,447 0,453 0,565 0,478 0,462 

Пътна инфраструктура 0,333 0,253 0,453 0,354 0,196 

Чистота на общ. места  0,327 0,413 0,490 0,379 0,318 

Природни условия 0,602 0,593 0,587 0,597 0,607 

Общо 0,561 0,405 0,503 0,526 0,357 

 

Отделните характеристики (условия на живот), които формират общата оценка за 

условията на живот в градовете и селата на общината се оценяват различно от 

населението. Общо за цялата община най-висока оценка имат търговското обслужване, 

условията за културен живот и образование на децата. Коефициентите са със стойност 

0,614 – 0,617. Близо 70% от анкетираните ги определят като добри и много добри. Само 

1% считат, че те не отговарят на необходимите изисквания. Последните две 

характеристики имат най-високи стойности в гр. София (КЗ = 0,723 – 0,763). Тук 

положителни оценки дават 84% от живеещите в гр. София. Следващата висока оценка 

(КЗ = 0,694) в Столицата е за условията, които тя предлага по отношение на трудовата 

заетост. Като „много добри“ ги определят 42%, а 39% като „добри“. Оценките „лоши“ и 
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„много лоши“ са 4,5%. Почти същото е разпределението на отговорите и по отношение 

на търговското и битово обслужване на населението. 

В останалите градове на общината най-високи оценки от населението в общината са 

дадени по отношение на природните условия (КЗ = 0,593) и условията за отглеждане на 

децата (КЗ = 0,540). Положителните оценки за условията на отглеждане на децата 

съставляват 57%, задоволителните – 41% и 2% е делът на оценките, които определят тези 

условия като „лоши“. Обществената среда, сигурността на живота и собствеността, 

търговското и битово обслужване са с коефициенти в границите – КЗ = 0,447 – 0, 473. За 

първите две характеристики около 58% са дали положителни оценки и 33% - 

задоволителни. Относно търговското и битовото обслужване тези дялове са съответно 

70 и 25%. 
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Фигура 23. Структура на оценките за условията на живот в населените места 
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Условията за отглеждане на децата и природните условия също получават най-високи 

оценки от населението в селата – коефициенти съответно КЗ = 0,590 и КЗ = 0,587. Близо 

60% от изследваните в селата дават положителни оценки за природните условия. Още 

по-голям е делът на положителните оценки (69%) по отношение на условията за 

отглеждане на децата в селата. Обществената среда и търговското обслужване също са 

добре оценени (КЗ = 0,540). Около 58% са доволно от него и техните оценки са 

положителни. За 40% то е на задоволително равнище. 

Най-критично в общината е населението по отношение състоянието на пътната 

инфраструктура (улици, тротоари, осветление, достъп до обществените места (улици, 

паркове, заведения). Коефициентите са съответно 0,354 и 0,379. По отношение на тези 

две характеристики само половината от населението им дава положителни оценки, а за 

1/3 са задоволителни. Най-ниските (критични) оценки са посочени от 16-17% от 

изследваните лица. 

Коефициентите на задоволеност са още по-ниски за градовете в общината, като в гр. 

София чистотата на обществените места е оценена най-ниско в сравнение с останалите 

характеристики – КЗ = 0,327. Близо 29% я определят като „лоша“ и „много лоша“. 

Със стойности близки, но под 0,500 са коефициентите в общината за медицинското 

обслужване, обществената среда (взаимоотношенията между хората), сигурността на 

живота и собствеността. Все пак над половината (56 - 58%) заявяват, че те са добри или 

много добри. На задоволително равнище са тези условия за около 1/3 от населението, а 

делът на тази част от него, която е недоволна (лоши и много лоши оценки) е в границите 

на 10 – 12%. 

Във всички населени места (Столица, град, село) делът на недоволните от медицинското 

обслужване е около 13%. Все пак в гр. София положителни оценки (добри и много добри) 

са 66%, докато в градовете този дял е 37%. Само 1% от жителите в тях са ги оценили като 

много добри. В селата 42% определят обслужването като добро, а 47% като 

задоволително. 

Около 60% в гр. София и селата смятат, че обществената атмосфера и сигурността на 

живота и собствеността са на необходимото равнище. Независимо от това над12% от 
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живеещите в Столицата ги определят като лоши. В селата този дял е до 3%. В другите 

градове на общината положителните оценки са 45 - 47%, негативните – 6%. Критично е 

отношението на населението в тези населени места към транспортното обслужване. 

Няма случай в изследването, в който да е дадена оценка „много добри“. За 31% от 

респондентите то е на добро, а за 57% на задоволително равнище. Силно недоволните 

са 13%. 

Въз основа на изчислените КЗ за условията на живот в отделните видове населени места 

в Столичната община и структурата в разпределенията на степенните оценки за 

отделните характеристики в населените места могат да се направят следните 

обобщения: 

В гр. София най-високи оценки, респ. най-висока, е задоволеността на населението от 

условията за културен живот и прекарване на свободното време, възможностите за 

образование на децата, осигуряването на трудовата заетост, търговското и битово 

обслужване. Населението на града дава по-ниски оценки, респ. е по-критично по 

отношение на чистотата и поддържаната хигиена на обществените места (улици, 

паркове), пътната инфраструктура (улици, тротоари, осветление, достъп до обществени 

места) и в сравнителна степен обществената среда – взаимоотношенията между хората. 

В останалите градове на общината на общо по-негативните оценки, които населението 

дава за условията на живот в тях, със сравнително добра, положителна степен се 

оценяват природните условия, условията за отглеждане на децата, търговското и битово 

обслужване. Недоволството на населението е по-силно изразено към пътната 

инфраструктура (улици, тротоари, осветление), транспортното обслужване, 

медицинското обслужване и условията за образование на децата. 

Живеещите в селата на общината изразяват в по-висока степен задоволеност от 

условията на живот в тях. Положителни са оценките за условията за отглеждане на 

децата, природните условия, взаимоотношенията между хората (обществената среда), 

сигурността на живота и собствеността, търговското и битовото обслужване на 

населението. Като проблемни населението определя медицинското обслужване и 

условията за водене на културен живот и прекарване на свободното време. 
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В контекста на провежданото изследване важно е установяване на мненията и 

отношенията към условията на живот в населените за двете на общината на 

определените две основни групи население – потенциални мигранти и немигранти. 

Потенциалните мигранти са много по-критични към условията за живот в населените 

места на общината и затова общият коефициент на задоволеност от условията на живот 

в населеното място, в което живеят, при тях е много по-малък (КЗ = 0,343) от този на 

потенциалните немигранти – КЗ = 0,387. 

Съпоставянето на двата общи коефициенти е основание да се обобщи, че условията на 

живот в населените места не отговарят на потребностите и изискванията на населението, 

което изразява намерения да ги напусне (изсели от тях). Следователно те са основания 

и среда, в която във времето се оформят конкретните причини за формиране нагласите 

сред населението за бъдеща миграция. 
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Фигура 24. Коефициенти на задоволеност от условията на живот в населените места сред потенциалните 
мигранти и потенциалните немигранти 

 

 

Силно критични са потенциалните мигранти относно съществуващата в момента пътна 

инфраструктура (улиците, тротоарите, осветлението) в населените места и 

поддържането на тяхната хигиена. Коефициентите на задоволеност от тях са 

незначителни – около 0,05. Трябва да се има предвид, че тези мнения се оформят 

предимно от близката обкръжаваща среда, в която живеят хората и не се отнасят за 

добре развитите централни зони на населените места. Ниска е и оценката (КЗ = 0,175) на 

потенциалните мигранти за обществената среда (взаимоотношенията между хората), 

сигурността за живота и собствеността (КЗ = 0,254), медицинското обслужване (КЗ = 

0,323) и условията за отглеждане на деца (КЗ = 0,330). От всички посочени 

характеристики на населените места в общината, освен изброените още за четири от тях 
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стойности на коефициентите са под 0,500. Съобразно ценностите за живота на тази 

група, посочените характеристики имат важно значение. Най-висока оценка 

потенциалните мигранти дават на възможностите за осъществяване на културен живот 

и оползотворяване на свободното време – КЗ = 0,567. В сравнителна степен положителна 

е и оценката относно търговското и битовото обслужване на населението с коефициент 

равен на 0,526. Само тези две характеристики имат стойности над 0,500 в 

задоволеността на потенциалните мигранти. 

Принципно хората, които нямат нагласи за миграция към този момент, има 

систематично по-висока задоволеност от условията за живеене, които им предлагат 

техните населени места. И сред тях неодобрението се отнася до съществуващата улична 

инфраструктура, поддържаната хигиена на обществените места и медицинското 

обслужване, но коефициентите на задоволеност за тях са по-високи и са в границите от 

КЗ = 0,395 до КЗ = 0,478. За всички останали характеристики коефициентите на 

задоволеност са със стойности над 0,500. 

Установените различия в степента на задоволеност от условията на живот в населените 

места сред потенциалните мигранти и населението, което няма да мигрира показват, че 

първата група хора имат много по-големи изисквания към социалния потенциал на 

населените места, в които живеят, породени от техни желани потребности и интереси от 

по-високи нива. Несъответствията между тях се канализират във формулирането на 

конкретни цели и причини, които мотивират тези хора да се преселят на друго място, 

където те смятат, че могат да изпълнят определени свои житейски планове. 

4.2.2.2 Причини за потенциалната миграция и очаквана икономическа заетост на 

мигрантите 

Най-често посочваната причина за напускане на населените места в общината от страна 

на потенциалните мигранти е осигуряването на по-високи доходи – 19% от посочените 

отговори. Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните 

мигранти. Втора по честота посочвана причина е осигуряване на трудовата заетост. 

Нейният относителен дял сред всички причини е 11%. Тя е посочена от 33% от 

потенциалните мигранти. 
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Фигура 25. Структура на отговорите и относителен дял на потенциалните мигранти по причини за миграция 

 

 

От останалите причини с по-значим относителни дял (10%) е осигуряването на по-добри 

битови условия на живот. Това е изразен стремеж на 29% от очакваните мигранти. 

Живеенето в по-добра обществена среда, осигуряване на работа по придобитата 

образователна и професионална квалификация и за по-добро бъдеще на децата (по 8% 

от отговорите) са стимули за около ¼ от потенциалните мигранти1. 

 

1 Поради това, че в причините: “Избягване от лоша етническа среда“ и „Желание да живея в голям град“ 
има единични случаи, те са отнесени към „Други“. 
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Във връзка с бъдещето си преселване 66% от потенциалните мигранти са добре 

информирани за условията на живот в новите населени места, а 30% в определена 

степен. В новото населено място 42% от потенциалните преселници имат роднини, а 73% 

- познати и приятели. По отношение на бъдещата си заетост само 18% имат осигурена 

работа, а 11% имат осигурен прием в учебно заведение. 

Конкретните причини, които са в основата на мотивацията за миграцията в определена 

степен се свързват с намеренията на потенциалните мигранти относно бъдещата им 

дейност в новото населено място. По отношение на структурата на бъдещата заетост на 

мигрантите съществува голямо разнообразие. Близо 17% заявяват, че имат намерения 

да продължат своето образование. Малко над 6% имат намерение да работят в областта 

на търговията и ремонт на техника. Делът на мигрантите, които възнамеряват да се 

занимават със селскостопанска дейност е 5%, а на тези с финансова дейност и в сферата 

на бизнес услугите – 7%. Относително голям е делът (29%) на тези, които сега не са с ясно 

определени позиции по този въпрос и очакват когато пристигнат в новото населено 

място да решат с каква дейност да се занимават. Може да се предполага, че част от тези 

хора са с намерения да емигрират от страната. 

От всички икономически активни потенциални мигранти 90% в момента работят в 

същите населени места, в които живеят, а 10% всекидневно пътуват (всекидневни 

трудови мигранти) до други места за да работят или учат. Сред немигрантите тези 

дялове са съответно 77 и 23%. Близо 35% от потенциалните мигранти изразяват съгласие 

(с условие и без условие) да бъдат всекидневни мигранти, а сред немигрантите този дял 

е 33%. 

При несъответствия между интересите и потребностите на хората, от една страна и 

социалния потенциал на населените места се пораждат намеренията за миграция, но 

едновременно с това съществуват обстоятелства, които обвързват хората с местата, в 

които живеят, т. е. хората ги оценяват и се привързват към населените места. 

Семейството и родителите са важни неща, които свързват 60% от немигрантите в 

населените места на общината. Важна за 47% е роднинската и приятелската среда, а за 

30% - „това е родното ми място“. Работата и екипа, с който работят също са с важно 

значение за 22% от немигрантите. Свикнах да живея тук и се чувствам добре задържа 

18% от немигрантите. 
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Подобна е и диспозицията в отговорите на потенциалните мигранти от населените места 

в общината за носталгията (съжалението), която биха изпитвали след осъществяване на 

миграцията. Семейството и родителите са тези, за които най-много биха съжалявали 42% 

от потенциалните мигранти след миграцията. Една трета от тях биха изпитали съжаление 

за раздялата с техните роднини, близки и приятели и 22% общо за родното място. За 

нищо не биха съжалявали 31% от потенциалните мигранти. 

4.2.2.3 Демографска и социална структура на потенциалните емигранти 

Преобладаващата част (90%) от бъдещите потенциални мигранти ще се рекрутират от 

населението, живеещо в гр. София. Останалите 10% в момента живеят в селата и другите 

градове на общината. Това съотношение основно се определя от разпределението на 

цялото население в общината по неговото местоживеене. Интензитетът на потенциална 

миграция сред населението в гр. София е 17,8%. Значително по-малък е той сред 

населението на градовете (6%) и в селата – 2%1. 

Потенциалната миграция на населението в Столичната община е насочена основно към 

преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от 

потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а 

към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията 

съставляват около 3%. 

Сред желаещите трайно да се преселят да живеят в друго населено място или държава 

относителният дял на мъжете е 59%, а на жените 41%. Съответно интензитетът на 

потенциалната миграция сред мъжете е по-висок – 11,5% срещу 10,1%. 

 

1 Направените изчисления за интензитета на потенциалната миграция сред населението в градовете и 
селата на общината трябва да се приемат с условието, че са изчислени от много малко случаи и не са в 
достатъчна степен надеждни.  
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Фигура 26. Структура на потенциалните мигранти и немигранти по възраст 

 

 

Най-голям обхват потенциалната миграция има сред най-младите хора. От всички 

потенциални мигранти 46% са на възраст от 16 до 29 години. Интензитетът на 

миграцията тук също е най-висок – 23%. В следващия възрастов интервал обхватът е 40%, 

но интензитетът е много по-малък – близо до 10%. Естествено с увеличаването на 

възрастта стойностите на показателите за обхват и интензитета намаляват. За лицата от 

възрастовия интервал 50 – 65 г. те са съответно 13% и 6%. 

Възрастовата структура на потенциалните мигранти е по-млада, т. е. потенциалната 

миграция се формира предимно от младото население. Средната възраст на очакваните 

мигрантите е 34 години, а на населението, което няма намерение да мигрира е 42 

години. 
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Относителният дял на потенциалните мигранти от населените места в общината с висше 

образование (доктор, магистър бакалавър) е 41%. Приблизително същия е и обхватът на 

мигрантите със средно образование – 40%. Лицата с основно образование сред 

мигрантите съставляват 19%. Сред потенциално немобилното население делът на 

висшистите е 39%, а на среднистите 51%. От немигрантите с основно образование са 

10%. 

Фигура 27. Структура на потенциалните мигранти и немигранти по образование 

 

 

Интензитетът на потенциалната миграция сред населението с различна образователна 

степен съществено се различава. Сред хората със висше образование потенциални 

мигранти са 13%. Този показател за среднистите е 10%. Много по-голям е интензитетът 

на потенциалната миграция сред населението с основно образование – 20%, или всеки 

пети с тази образователна степен е потенциален мигрант. 

Високият интензитет на миграция сред хората с ниско образование хипотетично може 

да се обяснява с това, че пазарът на труда в Столицата става все по-труден и ограничен 

за хората с ниска образователна степен (вж. причини за потенциалната миграция) и 

осигуряването на необходимите доходи. Трябва да се отчита и това, че близо една трета 

от потенциалните мигранти нямат придобита специалност. За немигрантите техният дял 
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е 29%. Освен това безработните или работещи без трудов договор сред мигрантите са 

над 14%, докато сред немигрантите този относителен дял е 5,3%. 

Както беше посочено условията на живот в населените места, професионалната и 

трудова реализация, осигуряването на достатъчни доходи, получаване на желаното 

образование, житейските цели, потребности и интереси, това са най-общо 

характеристиките от всекидневието, които формират удовлетвореността на хората от 

живота. Напълно удовлетворени от живота си досега сред потенциалните мигранти са 

близо 22%, докато този дял сред немигрантите е 35%. Около 49% от потенциалните 

мигранти преценяват, че в голяма степен са удовлетворени от живота си. Малко по-

висок е този дял сред немигрантите - 52%. 

В ниска степен и неудовлетворени от живота си са 29% сред мигрантите и 13% сред 

немигрантите. За сравнение тези относителни дялове общо за двете групи в страната са 

съответно 44 и 31%. Явно хората, живеещи в гр. София и общината има по-големи 

възможности за реализацията на своите жизнени планове и съответно да осъзнават по-

висока удовлетвореност като цяло от своя живот. Независимо от това, една част от 

населението ще търси възможности чрез преселването си да подобри своя житейски 

статус. 

4.2.3 Потенциална миграция на населението от страната КЪМ населените места в 

Столична община 

При разглеждането на възможните направления на потенциалните миграционни потоци 

в страната беше установено, че 13% от населението, което възнамерява да мигрира, има 

намерение да се пресели в София (общината)1. От тях близо 9% ще дойдат от областните 

градове на страната и 4% от селата. Миграцията между населените места в общината е 

незначителна. 

Въз основа на направените прогнозни оценки за броя на потенциалните мигранти в 

страната и структурата на миграционните потоци по основните направления е 

 

1 Почти изцяло миграционният поток е насочен към гр. София. 
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пресметнат очаквания брои на лицата, които имат намерение да се заселят от страната 

в гр. София1. 

 

Таблица 7. Прогнозни оценки за размерите на очакваната миграция към Столична община 

Прогнозни оценки за броя 

на мигрантите към 

Столична община 

При 12% 

реализация 

При 15% 

реализация 

При 18% 

реализация 

Общо 14 200 17 700 21 300 

 

От всички потенциални мигранти 46% са мъже, а останалите 54% - жени. По семеен 

статус 70% не са семейни. Преобладаващата част (75%) са млади хора на възраст до 29 

години. От 30 до 49 години са 20% от потенциалните мигранти. Останалите (5%) са над 

50 години. 

От потенциалните преселници в София 23% имат висше образование, а 49% - средно 

образование. С по-ниско образование са 27%. Около 38% имат придобита специалност. 

По своя социален статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% 

в момента са учащи. Близо 11% са безработни. 

За 74% основната цел на миграцията е получаването на по-високи доходи, а за 51% е 

осигуряване на трудова заетост. Започване на работа съобразно придобитата 

квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28% от мигрантите. 

За 20% основната цел е осигуряване на по-добра обществена среда. Толкова е и делът 

на тези, които иска да живеят при по-добри битови условия на живот. В съвкупността от 

всички посочени отговори (допускано е даването до 3 отговора) относно целите на 

мигрирането най-често посочваната цел е „осигуряването на по-високи доходи“ (25%), 

следвана от честотата на „осигуряване на трудова заетост“ (17%) и „осигуряване на 

работа съобразно квалификацията“ – 10%. 

 

1 В изчисления очакван брой на потенциалните заселници в София не са включени имигрантите (български 
и чужди граждани), които идват от чужбина и се установяват да живеят в общината. Техният брой по 
статистически данни, през последните 5 години, е средногодишно около 5000 души. 
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Съществува голямо разнообразие на дейностите, с които възнамеряват да се занимават 

потенциалните мигранти след преселването си. Следва да се отбележи, че 29% ще 

дойдат за да продължават своето образование. 

При съпоставката на двата насрещни потока в потенциалната миграция от и към гр. 

София (община) може да се направи прогнозна оценка, че през следващите няколко 

години в резултат на механичния прираст на населението в общината при различните 

варианти (вероятности) то ще нараства: с 2 700 души на възраст 16-65 години, при 12% 

реализация на миграцията; с 3 400 души, при 15% реализация на миграцията и с 4 100 

души при 18% реализация на миграцията. В изчисленото миграционно салдо не е 

включено населението на възраст до 16 и над 65 години. Също не е отчетен 

имиграционния прираст на пристигащото от чужбина население. 

4.3 Типологизация на потенциалните мигранти 

Типологизацията на мигрантите е извършена на базата на две групи индикатори: 

• Социални и демографски характеристики: 

o Пол 

o Възраст 

o Семейно положение 

o Степен на завършено образование 

o Професия 

o Среден месечен доход на домакинството 

o Численост на домакинството 

• Мнения, оценки и намерения: 

o Мнения, относно условията за живот в населеното място 

o С какво, основно, се свързва желанието за преселване 

o Обща оценка за удовлетвореността от живота 
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Алгоритъмът формира 3 клъстера – 3 типа мигранти. Характеристиките им са показани 

на следната диаграма. 

Фигура 28. Характеристики на трите типа потенциални мигранти 

 

Първият ти▓▓▓▓▒▒░░╠═╩╩ 

4.4 Социално-демографски профил на анкетираните лица 

В проведеното извадково изследване на миграционните процеси в страната и 

Столичната община участват 2502 души на възраст 16 – 65 години. Броят и относителният 

дял на мъжете и жените е приблизително равен. От всички изследвани лица 76% живеят 

в градовете, останалите в селата. 

От всички анкетирани лица 23,5% са на възраст 16–29 години. Делът на лицата във 

възрастовия интервал 30–49 г. е 43,3%, а на 50 и повече години – 33,2%. От участниците 

в изследването 61% са в юридически или фактически брак, а 27% са несемейни. 

Останалите са разведени или овдовели. 

С най-голям относителен дял (53%) в структурата на изследваната съвкупност по 

образование са лицата със средно образование. Делът на лицата с висше образование е 

27,2%, като 1,3% са с образователна и научна степен „доктор“. С основно образование са 

13%. 

По своя трудов статус 57% са наети и работят на постоянен трудов договор. Самонаетите 

лица са над 7%, а близо 4% са на срочен трудов договор. По 10% е делът на безработните 

лица и на пенсионерите и 8% на учащите се. От всички лица 70% имат придобита 

образователна специалност. 

От всички анкетирани лица 11% живеят в едночленни домакинства. Дяловете на дву- и 

тричленните домакинства са съответно 28 и 31%. Близо 28% живеят в четиричленни, а 

8% в домакинства с 5 и повече членове. 

На 14% от домакинствата средният месечен доход е под 600 лв., а на 27% доходът е 

между 600 и 1000 лв. С доходи в интервала 1000–2000 лв. са 30%, а на 8% 



 

 
 

Стр. 92 от 110 

 

средномесечният доход е в границите 2 – 3 хил. лв. Домакинствата с най-високи доходи, 

над 3 хил. лв. са 3%. Отговор за дохода не е посочен от 18%. 
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5 ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1 Приложение 1. Въпросник 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ГР. СОФИЯ 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОФПРОЕКТ - ОГП“ 

 

 

 

МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Уважаема госпожо, 

Уважаеми господине, 

 

Изследването, в което Ви предлагаме да участвате, има за цел да изучи 

проблемите, свързани с териториалното преместване на населението. 

Проучването обхваща извадка от случайно избрани жилища. Анкетират се всички 

лица в жилището на възраст от 16 до 65 г. включително. 

Участието Ви в анкетата може да се осъществи като лично попълните 

анкетната карта или чрез интервю от страна на нашия анкетьор. 

Информацията от анкетата ще бъде използвана само в обобщен вид за 

статистически цели. 

 

Благодарим Ви за отзивчивостта и съдействието. 

 

Екип на изследването 

София, 2019 година 
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А Н К Е Т Н А К А Р Т А 

Раздел D. Демографски и социални характеристики 

В изследването участват само лица на възраст 16 - 65 години 

 D1. Обичайно в това населено място ли живеете?  

 (Уточнява се, че това е обичайното местоживеене на лицето (ако лицето тук 

престоява най-много време за отдих, почивка, развлечения) и се записва 

името на населеното място и неговия селищен код!) 

 Населено място : ……………………………………. ЕКАТТЕ: …………………… 

 D2. Област: ………………………………/Запишете/ 

D3. Адресът, на който живеете в това населено място съвпада ли с вашия: 
 

 3.1 Настоящ адрес 

(Да се разясни, че съгласно ЗГР 

гражданите могат да имат различен 

настоящ и постоянен адрес!)  

 

1. Да, съвпада  

2. Не, но настоящият адрес е в същото 

населено място 

3. Не, настоящият адрес е в друго 

населено място 

 3.2 Постоянен адрес 

 

1. Да, съвпада  

2. Не, но постоянният адрес е в същото 

населено място 

3. Не, постоянният адрес е в друго 

населено място 
 

 

D4. Тип на населеното място, в което 

живее лицето: 

(Кодира се от въпрос D1) 

 

1. Столица – гр. София 

2. Голям областен град (над 100 хил. души: 

Бургас, Варна, Русе, Стара Загора и 

Пловдив) 

3. Друг областен град  

4. Друг град  

5. Село 

Индивидуалните данни за лицата на 18 и повече години попаднали в извадката  

D5. Пол  

1. Мъж 

2. Жена 
 

D6. Вашата възраст е: ……… навършени години 
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D7. Семейно положение 

1. Семеен(а) - с юридически и без юридически брак 

2. Не семеен(а) 

3. Разведен(а) или разделен(а)  

4. Вдовец/вдовица 

D8. Завършено образование (Най-високата степен на завършено образование)  

1. Висше –доктор 

2. Висше – магистър, бакалавър 

3. Професионален бакалавър, специалист или полувисше 

4. Средно (гимназиално, техническо, СПТУ) 

5. Основно (вкл. с професионална квалификация) 

6. Начално и по-ниско 

7. Не съм ходил на училище  
 

D9. Каква е Вашата специалност придобита в последната степен на завършено 

образование? 

1. Специалност (Запишете): …………………………………… 

2. Нямам специалност 
 

D10. Според всекидневната си трудова дейност към коя от следните групи 

бихте се причислили: 

1. Работещ на постоянен трудов договор 

2. Работещ на срочен или граждански трудов договор 

3. Самонает  

4. Работещ без договор (с устна договорка) 

5. Безработен 

6. Учащ 

7. Пенсионер 

8. Други неактивни лица (хора с увреждания, лица извън работната сила) 
  

D11. Какво точно работите сега (вашата професия)?  

1. Професия (Запишете): …………………………………………… 

2. Не работя (безработен, учащ, пенсионер, неактивни лица и др.) 
 

D12. Към коя категория/група се отнася упражняваната от Вас професия? 

1. Ръководители (политически, административни, производствени) 

2. Специалисти (технически, медицински, стопански, административни, 

юристи) 

3. Техници и приложни специалисти (строителни, технически, финансови, 

медицински, ресторантьорство) 
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4. Помощен административен персонал (секретари, касиер, деловодител) 

5. Персонал зает с услуги на населението, търговията и охраната 

6. Квалифициран работници в селското, горското, рибното, ловното 

стопанство 

7. Квалифицирани работници и сродни занаятчии (строители, монтьори, 

шивачи) 

8. Машинни оператори и монтажници (шофьори, багеристи, кранисти, 

трактористи) 

9. Професии, неизискващи специална квалификация (общи работници, 

чистачи) 

10. Професии във въоръжените сили 

11. Не работя (безработен, учащ, пенсионер, неактивни лица и др.) 
 

 

D13. Посочете основната дейност на фирмата/предприятието, в която 

работите:  

1. Селско, горско и рибно стопанство 

2. Добивна промишленост 

3. Преработваща промишленост 

4. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

5. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци  

6. Строителство 

7. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 

8. Транспорт, складиране и пощи 

9. Хотелиерство и ресторантьорство 

10. Създаване и разпространение на информация, творчески продукти, 

съобщения 

11. Финансови и застрахователни дейности 

12. Операции с недвижими имоти 

13. Професионални дейности и научни изследвания 

14. Административни и спомагателни дейности 

15. Държавно управление 

16. Образование 

17. Хуманно здравеопазване и социална работа 

18. Култура, спорт и развлечения 

19. Други дейности 

20. Дейност на домакинствата, производство на стоки за собствено 

потребление 
21. Не работя (безработен, учащ, пенсионер, неактивни лица и др.) 
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D14. Към коя група може да се отнесе средния месечен нетен доход на Вашето 

домакинство през последните три месеца?  

1. До 500 лв. 

2. От 501 до 600 

3. От 601 до 700 

4. От 701 до 800 

5. От 801 до 900 

6. От 901 до 1000 

7. От 1001 до 1500 

8. От 1501 до 2000 

9. От 2001 до 2500 

10. От 2501 до 3000 

11. От 3001 до 4000  

12. От 4001 до 5000 

13. Над 5000 лв. 

14. На издръжка на активно лице/не знае 
 

D15. От колко човека се състои Вашето домакинство? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 и повече. (Отбележете числото с кръгче!)  

 

Раздел М: Миграционно поведение  
 
М1. От колко години живеете в това населено място? 

1. От раждането си – винаги съм живял тук (Преминете на въпрос М5)  

2. От: ………………. Години (Продължете с въпрос М2) 
 
М2. Преди да се преселите тук, в какво населено място живеехте?  

1. В село  

2. В град - областен център 

2. В друг град 

3. В столицата – в гр. София 

5. В чужбина 
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М3. С какво ГЛАВНО свързвате преселването си тук?  

(Можете да посочите до три отговора.) 

1. Осигуряване на работа (трудова заетост) 

2. Осигуряване на работа съобразно квалификацията 

3. Осигуряване на по-високи доходи 

4. Получаване на желано от мен образование 

5. Семейни причини (сключване на брак, развод, овдовяване) 

6. Завръщане да живее при родителите (вкл. гледане, да бъде гледан)  

7. Осигуряване на по-добро бъдеще на децата (възпитание, образование) 

8. По-добра обществена среда (медийна, културна, политическа, сигурност) 

9. По добри взаимоотношения между хората 

10. Избягване от лоша етническа среда 

11. По-добри битови условия на живот/по-добра инфраструктурна среда 

12. Решаване на жилищен проблем 

13. По-добри екологични условия за живот (въздух, храна, спокойствие и т.н.) 

14. Друго……………………………….. 
 
М4.  С преселването си тук постигнахте ли Вашите цели, намерения? 

 1. Да, напълно 

 2. Да, в голяма степен 

 3. Да, в ниска степен 

 4. Не, не постигнах целите и намеренията си 

  

М5.  През годината налага ли ви се да отсъствате за продължително време от 

населеното място, в което живеете? (сезонно да живее на село, на гости в чужбина, 

да гледате хора, временна работа и др.) и приблизително за колко време? (Без 

отсъствията за почивка, екскурзии) 

 1. Да, за около 1 месец и повече 

 2. Да, за 2-3 месеца 

 3. Да, за 4-5 месеца 

 4. Да, за повече от 6 месеца 

 5. Не, постоянно пребивавам в населеното място 

М6. Как оценявате условията в 

населеното място, в което СЕГА 

ЖИВЕЕТЕ, относно:  

Много 

добри 
Добри 

Задово-

лителни 

Лоши Много 

лоши 

6.1 Възможностите за трудова заетост 
1 2 3 4 5 

6.2 Търговското и комунално-битовото 

обслужване 1 2 3 4 5 
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6.3 Медицинското обслужване 
1 2 3 4 5 

6.4 Транспортното обслужване 
1 2 3 4 5 

6.5 Възможностите за отглеждане и 

възпитаване на децата 1 2 3 4 5 

6.6 Културния живот и възможностите 

за прекарване на свободното 

време 

1 2 3 4 5 

6.7 Възможностите за получаване и 

повишаване на образованието на 

младите хора 

1 2 3 4 5 

6.8 Взаимоотношенията между хората, 

обществената среда 1 2 3 4 5 

6.9 Сигурността на Вашия живот и 

Вашата собственост 1 2 3 4 5 

6.10 Пътната инфраструктура (улици, 

тротоари, осветление, достъп до 

обществени места) 
1 2 3 4 5 

6.11 Чистотата и поддържаната 

хигиена на обществените места 

(улици, паркове, обществени 

заведения) 

1 2 3 4 5 

6.12 Климатичните и природните 

условия 1 2 3 4 5 

 

 
М7. Имате ли намерение в близко бъдеще да отидете да живеете в друго населено 

място в страната или в чужбина? 

1. Да 

2. Колебая се 

3. Не  
 

М8. Имате ли вече окончателно решение да напуснете населеното място, в което 

живеете сега? 

1. Да 

2. Все още обмислям решението си  

3. Не (Преминете на въпрос М17.) 
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М9. В какво населено място в страната или в друга държава желаете (бихте желали) 

да се преселите? 

1. В село 

2. В малък град 

3. В голям град (областен) 

4. В населени места близо до гр. София (Столична община) 

5. В столицата – гр. София 

6. В чужбина – държава (запишете):…………………………………………. 

7. Не е избрал населеното място или държавата/не знае (Отговорът не се изчита!) 
  

М10. С кого възнамерявате да осъществите преселването си в другото населено 

място или в чужбина? 

1. Сам 

2. Със семейството си или с част от него 

3. Най-напред сам, а после ще дойде и семейството ми 

4. С приятели, колеги, екипи 

 

М11. С какво ГЛАВНО свързвате Вашето желание за преселване? 

 (Можете да посочите до три отговора.) 

1. Осигуряване на работа (трудова заетост, бизнес) 

2. Осигуряване на работа съобразно квалификацията? 

3. Осигуряване на по-високи доходи 

4. Получаване на желано от мен образование 

5. Осигуряване на желано образование за децата 

6. Семейни причини (брак, развод, завръщане/отиване при родители/близки и др.) 

7. Осигуряване на по-добро бъдеще на децата 

8. Осигуряване на по-добра обществена среда 

9. Избягване от лоша етническа среда 

10. По-добри битови условия за живот  

11. Да подпомагам финансово семейството си 

12. Здравословни причини 

13. По-добри природни (екологични) условия за живот (въздух, храна) 

14. С желанието да живея в голям град 

15. С желанието да живея в малко населено място (откъснат от големия град) 

16. С желанието да живея в друга държава  

17. Не желая да живея повече в България) 

18. Друго……………………………………………………………………………. 
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М12.  От посочените на въпрос М11 отговори, кой от тях бихте поставили по 

значение за Вас, при вземането на решение за преселването на: 

1. Първо място: отговор № ……… 

2. Второ място: отговор № …….....  

3. Трето място: отговор № ….….… 

М13. В населеното място/държава, където 

възнамерявате да се преселите имате ли: 

1. Информация за условията на живот там 2. Близки 

роднини (родители, братя, сестри) 

3. Познати и приятели 

4. Осигурено собствено жилище 

5. Осигурена работа 

6. Прием в учебно заведение 

 

 

1. Да 2. Отчасти 3. Не 

1. Да 2. Не 

1. Да 2. Не  

1. Да 2. Не 3. Под наем 

1. Да 2. Не 3. Няма да работя  

1. Да. 2. Не 3. Няма да уча 

 

М14. С какво ГЛАВНО възнамерявате да се занимавате в другото населено място или 

в чужбина? (Посочете само един отговор.) 

 1.Търговия и ремонт на техника 

 2. Туристическа дейност (хотели, ресторанти и други) 

 3. Селскостопанска дейност 

 4. Промишлена дейност 

 5. Транспорт 

 6. Строителство 

 7. Финансова дейност и бизнес услуги 

 8. Здравеопазване  

 9. Охрана 

10. Домакински дейности (гледане на възрастни, деца, домашен помощник) 

11. Научноизследователска и педагогическа дейност 

12. Спорт, изкуство 

13. Продължаване на образованието 

14. Сега не зная точно, там ще реша  

15. Семейни причини (събиране на семейството, да се грижа за др. членове) 

16. Екскурзия, туризъм, на гости при близки 

17. Друго: …………………………………………………… 

 



 

 
 

Стр. 102 от 110 

 

М15. Кога възнамерявате (е възможно) да осъществите преселването си в другото 

населено място или в чужбина?  

1. Още през тази година 

2. През следващите 2-3 години 

3. В по-далечно бъдеще 

 

М16. 

 

За какво НАЙ-МНОГО бихте съжалявали, ако напуснете (изселите от) това 

населено място? (Можете да посочите до три отговора и преминете на въпрос 

М18) 
1. За работата, за екипа с който работех 

2. За по-високите доходи, които имах 

3. За семейството, за родителите ми 

4. За родните, близките и приятелите 

5. За добрите жилищни условия, в които живеех 

6. За добрите взаимоотношения между хората 

7. За съществуващата сигурност по отношение на мен и имуществото ми 

8. За приятните и хубави традиции, които се почитат и спазват тук  

9. За чистотата на населеното място 

10. За чистия въздух и добрия природен климат в него 

11. За природните условия за отдих в населеното място и в близост до него 

12. За това, че то е родното ми място  

13. За нищо не бих съжалявал 

14. Сега не мога да преценя/не знае 

  

М17.  Какво основно ви задържа за да не напускате това населено място ? 

(Можете да посочите до три отговора, след което преминете на въпрос М18) 
1. Работата, екипа с който работя 

2. Високите (достатъчни) доходи, които си осигурявам 

3. Семейството ми и моите родители  

4. Родните, близките и моите приятели 

5. Добрите жилищни условия, в които живея 

6. Добрите взаимоотношения между хората 

7. Съществуващата сигурност по отношение на мен и имуществото ми 

8. Приятните и хубави традиции, които се спазват и честват тук 

9. Чистотата на населеното място 

10. Чистият въздух и добрият природен климат в него 

11. Природните условия за отдих в населеното място и в близост до него 

12. Това е родното ми място 

13. Свикнах да живея тук и се чувствам добре 

14. Нищо не ме задържа, но нямам възможност (не съм в състояние) да се преселя в 

друго населено място или чужбина 

15. Не мога да преценя/не знае 
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М18. През последните десет години (след 2007 г.) пребивавал(а) ли сте в чужбина за 

време повече от една година? 

1. Да, за: ………. години 2. Не съм бил в чужбина  

 

М19. Сега в едно и също ли населено място живеете и работите/учите? 

1. Да 

2. Не 

3. Не работя/не уча 
 

М20. Ако Ви се предложи работа (заетост), или се налага да учите в друго населено 

място, бихте ли се съгласили да пътувате всеки ден от Вашето населено място 

до населеното място на местоработата/ученето? (Посочете само един отговор) 

1. Да, аз и сега пътувам (работя/уча в друго населено място) 

2. Да, ако има уреден служебен транспорт или се заплаща транспорта 

3. Да, ако продължителността на пътуването не е голяма (примерно до 1 час) 

4. Да, бих приел без условия ← (При отговор 1,2,3 и 4 премини на в. М21) 

5. Не бих се съгласил  

6. Работя/уча в моето населено място 

7. Не желая да работя (не се отнася до мен) (При отговор 5,6 и 7 премини на в. М22)  
М21. До какво населено място пътувате всеки ден за да работите/учите, или сте 

съгласни да пътувате за да работите или учите? (Преминете на въпрос М22) 

1. В село 

2. В малък град 

3. В голям град (областен) 

4. В населени места близо до гр. София (в рамките на Столична община) 

5. В столицата – гр. София 

6. Няма значение вида на населеното място 

 

М22.  Като цяло, каква е вашата най-обща оценка за удовлетвореност от живота? 

1. Напълно удовлетворен 

2. В голяма степен удовлетворен 

3. В малка степен удовлетворен 

4. Не съм удовлетворен 
 

Благодарим за съдействието! 
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5.2 Приложение 2. Социални и демографски характеристики. Честотни 

разпределения 

Пол Брой Отн. дял 

(%) 

Мъж 1246 49,8 

Жена 1256 50,2 

Общо 2502 100,0 

 

Семейно положение Брой Отн. дял 

(%) 

Семеен(а) - с юридически и без 

юридически брак 

1524 60,9 

Не семеен(а) 665 26,6 

Разведен(а) или разделен(а) 202 8,1 

Вдовец/вдовица 111 4,4 

Общо 2502 100,0 

 

Завършено образование Брой Отн. дял 

(%) 

Висше –доктор 33 1,3 

Висше – магистър, бакалавър 649 25,9 

Професионален бакалавър, 

специалист или полувисше 

91 3,6 

Средно (гимназиално, техническо, 

СПТУ) 

1335 53,4 

Основно (вкл. с професионална 

квалификация) 

329 13,1 

Начално и по-ниско 59 2,4 

Не съм ходил на училище 6 0,2 

Общо 2502 100,0 
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Икономическа активност / статус в 

заетостта 

Брой Отн. дял 

(%) 

Работещ на постоянен трудов 

договор 

1427 57,0 

Работещ на срочен или 

граждански трудов договор 

91 3,6 

Самонает 184 7,4 

Работещ без договор (с устна 

договорка) 

52 2,1 

Безработен 263 10,5 

Учащ 206 8,2 

Пенсионер 248 9,9 

Други неактивни лица (хора с 

увреждания, лица извън 

работната сила) 

31 1,2 

Общо 2502 100,0 
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Професия Брой Отн. дял 

(%) 

Ръководители (политически, 

административни, 

производствени) 

138 5,5 

Специалисти (технически, 

медицински, стопански, 

административни, юристи) 

383 15,3 

Техници и приложни специалисти 

(строителни, технически, 

финансови, медицински, 

ресторантьорство) 

191 7,6 

Помощен административен 

персонал (секретари, касиер, 

деловодител) 

140 5,6 

Персонал зает с услуги на 

населението, търговията и 

охраната 

366 14,6 

Квалифицирани работници в 

селското, горското, рибното, 

ловното стопанство 

61 2,4 

Квалифицирани работници и 

сродни занаятчии (строители, 

монтьори, шивачи) 

213 8,5 

Машинни оператори и 

монтажници (шофьори, багеристи, 

кранисти, трактористи) 

95 3,8 

Професии, неизискващи 

специална квалификация (общи 

работници, чистачи) 

146 5,8 

Професии във въоръжените сили 21 0,8 

Не работя (безработен, учащ, 

пенсионер, неактивни лица и др.) 

748 29,9 

Общо 2502 100,0 
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Основна дейност на фирмата, в която работи 

респондентът 

Брой Отн. дял 

(%) 

Селско, горско и рибно стопанство 88 3,5 

Добивна промишленост 21 0,8 

Преработваща промишленост 130 5,2 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 

38 1,5 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци 

22 0,9 

Строителство 163 6,5 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 260 10,4 

Транспорт, складиране и пощи 108 4,3 

Хотелиерство и ресторантьорство 122 4,9 

Създаване и разпространение на информация, 

творчески продукти, съобщения 

41 1,6 

Финансови и застрахователни дейности 65 2,6 

Операции с недвижими имоти 10 0,4 

Професионални дейности и научни изследвания 36 1,4 

Административни и спомагателни дейности 119 4,8 

Държавно управление 68 2,7 

Образование 96 3,8 

Хуманно здравеопазване и социална работа 72 2,9 

Култура, спорт и развлечения 34 1,4 

Други дейности 246 9,8 

Дейност на домакинствата, производство на 

стоки за собствено потребление 

15 0,6 

Не работя (безработен, учащ, пенсионер, 

неактивни лица и др.) 

748 29,9 

Общо 2502 100,0 
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Среден месечен доход на 

домакинството за последните три 

месеца 

Брой Отн. дял 

(%) 

До 500 лв. 230 9,2 

От 501 до 600 130 5,2 

От 601 до 700 142 5,7 

От 701 до 800 139 5,6 

От 801 до 900 117 4,7 

От 901 до 1000 271 10,8 

От 1001 до 1500 461 18,4 

От 1501 до 2000 289 11,6 

От 2001 до 2500 121 4,8 

От 2501 до 3000 81 3,2 

От 3001 до 4000 41 1,6 

От 4001 до 5000 17 0,7 

Над 5000 лв. 13 0,5 

Не знае 450 18,0 

Общо 2502 100,0 

 

Възраст Брой Отн. дял 

(%) 

16-29 навършени години 588 23,5 

30-39 навършени години 491 19,6 

40-49 навършени години 593 23,7 

50-65 навършени години 830 33,2 

Общо 2502 100,0 
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Област Брой Отн. дял 

(%) 

БЛАГОЕВГРАД 120 4,8 

БУРГАС 140 5,6 

ВАРАЦА 70 2,8 

ВАРНА 172 6,9 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 90 3,6 

ВИДИН 30 1,2 

ГАБРОВО 40 1,6 

ДОБРИЧ 60 2,4 

КЪРДЖАЛИ 60 2,4 

КЮСТЕНДИЛ 50 2,0 

ЛОВЕЧ 40 1,6 

МОНТАНА 30 1,2 

ПАЗАРДЖИК 90 3,6 

ПЕРНИК 40 1,6 

ПЛЕВЕН 70 2,8 

ПЛОВДИВ 240 9,6 

РАЗГРАД 40 1,6 

РУСЕ 69 2,8 

СИЛИСТРА 61 2,4 

СЛИВЕН 60 2,4 

СМОЛЯН 40 1,6 

СОФИЯ (СТОЛИЦА) 489 19,5 

СОФИЯ 80 3,2 

СТАРА ЗАГОРА 101 4,0 

ТЪРГОВИЩЕ 40 1,6 

ХАСКОВО 100 4,0 

ШУМЕН 60 2,4 

ЯМБОЛ 20 0,8 

Общо 2502 100,0 
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Местоживеене Брой Отн. дял 

(%) 

София 459 18,3 

Областен град 821 32,8 

Град 641 25,6 

Село 581 23,2 

Общо 2502 100,0 

 

Численост на домакинството Брой Отн. дял 

(%) 

Едночленно 286 11,4 

Двучленно 706 28,2 

Тричленно 780 31,2 

Четиричленно 544 21,7 

Петчленно 117 4,7 

Шестчленно 37 1,5 

Седемчленно 19 0,8 

Осемчленно 10 0,4 

9 и повече членове 3 0,1 

Общо 2502 100,0 

 


