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По данни на НСИ в края на 2019 г. населението на Столичната община (СО) е 1 328 790 души, 

като само в град София то е 1 242 568 души, или близо 94% от населението на общината 

живее в столичния град. Населението в останалите градове на общината е близо 28 

хиляди, или 2%. Към момента 19% от населението на страната живее в Столичната 

община. През 2001 г. населението на общината е 1 194 000, а на града – 1 113 000. 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. 

 

 

Източник: НСИ 

 

1. Раждаемост, смъртност и естествен прираст 

1.1. Раждаемост 

Раждаемостта в СО е по-висока от средната за страната – коефициентът на 

раждаемост за Столична община за 2019 г. е 9,8‰, докато за страната той е 8,8‰. 

Поради относително по-младата възрастова структура на населението в Столичната 

община равнището на раждаемостта в нея е систематично по-високо от общото за 

страната. За последните пет години в общината средногодишно се раждат по 13 480 

деца с тенденция за намаляване на техния брой след 2010 г. За 2019 г. в Столична община 

са родени 13 075 деца, от тях 12 412 деца в границите на София град. Трябва да се 

отбележи, че плодовитостта на живеещите в общината жени във фертилна възраст, 

измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост, 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 2019 г. Тази тенденция към нарастване е характерна и за населението в 

общината, но на по-ниски нива – от 1,05 през 2001 г. до 1,26 деца през 2019. Най-висок е 

бил този показател през 2015 г. – средно 1,39 живородени деца. 

 

1.2. 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 2019 г. коефициентът на 

смъртност за СО е 11,8‰, а за страната е 15,5‰. Умрелите в Столична община за 2019 г. 

са 15 635 души, в това число 14 445 в София град.  

 

1.3. 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. 

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

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

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

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

малки от тези за страната. За 2019 г. естественият прираст за Столична община е 

отрицателен с -2 560 души. Общо за периода 2011 - 2018 г. абсолютният естествен 

прираст на Столичната община е минус 15 400 души. 

 

Въпреки това населението на СО се увеличава. Това се дължи изцяло на механичния 

прираст, тоест хора, които са родени извън СО, но се преместват да живеят в 

общината.  

 

2. Възрастова структура 
Общите тенденции на застаряване на населението в страната са характерни и за 

населението в общината и град София, но в СО те имат по-ограничено проявление. 

Средната възраст в СО през 2019 година е 41 години, а в страната е 44 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 2019 г. той е 
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14%. 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% от населението на общината, респективно на града, е във 

възрастовата група 15 – 64 години. В следващите години този дял запазва своята 

стойност, но след 2010 г. започва да намалява и през 2019 г. е 68%. Делът на най-

възрастното население (65+ години) през годините от своя страна покачва своите 

стойности, но по размер те са по-ниски от общите за страната. През 2019 г. делът на 

населението над трудоспособна възраст  в общината е 18%, докато средно за страната 

той е около 22%. При тези структурни различия във възрастовото разпределение е 

естествено показателите за демографските зависимости да са „по-добри“ от същите 

за страната. Демографското натоварване на активното население в СО, 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. Това съотношение 

постепенно нараства и през 2019 г. на 100 лица в активна възраст се падат 48 лица от 

зависимите възрасти, така че коефициентът на възрастова зависимост за Столична 

община е 48 %.    

 

 

Източник: ГРАО, НСИ 

 

 

Източник: НСИ 

 

Застаряването на населението води до намаляване на възпроизводството на трудовия 

потенциал. Коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението 

между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15–19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60–64 г.) за последните 10 години за Столична община, 

постоянно намалява. Всеки 100 лица от населението в СО, които излизат от трудовия 

ресурс, се заместват от средно 72 души, които влизат като работна сила. Към 2019 г. 

това отношение средно за страната е с още по-влошени стойности, така че 100 човека 

излизащи от трудоспособна възраст, се заместват с 66 в трудоспособна. За сравнение, 

през 2001 г. 100 лица излизащи от трудоспособна възраст са били замествани от 124  

лица между 15 и 65 годишна възраст. 

 

3. Домакинства 
България следва общата за Европейския съюз тенденция за намаляване на броя на 

членовете в едно домакинство. Към 2011 г. средно в ЕС под един покрив живеят 2,4 лица, 

като такива са стойностите и за България. Към 2011 г. средно в домакинство в СО 

живеят по 2,2 лица. В този момент две трети (63%) от домакинствата в СО са 

съставени от едно или две лица. Най-висок е делът на домакинствата, съставени от 

един човек в район Студентски (72 % от населението) и район Средец (55 % от 

населението). Към 2020 г. очакванията са този дял да бъде още по-висок. 
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4. Териториално разпределение на населението 

 

 

По данни на ГРАО, териториите, които привличат най-много ново население, са южните 

квартали на София, в които през последните години се развива усилено жилищно 

строителство –  Витоша-ВЕЦ Симеоново, Младост 3, Младост 1, Манастирски ливади и 

западните части на Студентски град. 

 

По данни на ГРАО към февруари 2020 г. западните части на квартал Студентски град е 

територията, в която по настоящ адрес е регистрирано най-голям брой население, над 

43 000 души. На следващо място, с близо 30 000 души население, са кварталите Младост 

3, Младост 1 и  Витоша-ВЕЦ Симеоново. Териториите на СО с над 20 000 души население 

са кварталите Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Стрелбище и Дружба 1. 

 

5. Миграция 
През последните години размерът на механичния прираст на населението в общината и 

София намалява, но все пак продължава да има положителни стойности. По този начин се 

компенсира отрицателния естествен прираст на населението в Столична община  и 

София. От 2001 до 2010 г. от страната и чужбина в Столична община са се заселили 264 

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

прираст за този период възлиза на 114 хил. души, което е 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 

миграционните потоци вътре в страната, които преобладаващо са насочени към 

столичния град. Механичният прираст в Столична община за 2019 г. е от 3 230 души, 

което е близо шест пъти по-малко от този през 2003 година, когато са били най-

високите нива на механична миграция към Столична община - от 19 136 души. 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. 

 

За последните осем години (2011 – 2018 г.) в Столична община 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 (1900 души) и областите: София – 1700; Благоевград – 1260; 

Пловдив – 1100. Броят на мигрантите от останалите области е под хиляда души. 
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Източник: НСИ 

 

5.1. Миграция в София област 

Столична община силно влияе върху развитието на останалите населени места в 

общината, но същевременно тя се утвърждава и като най-големият урбанистичен 

център на формиращите се функционално урбанистични ареали в страната, който 

осигурява трудова заетост на активното население от други общини и населените 

места в тях. Това са функционално свързани територии, от които повече от 15% от 

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. В обхвата му се 

включват Столична община, Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин, Своге, 

Костинброд, Божурище, Перник, Радомир, Сливница, Драгоман. 

 

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 

София-град към периферията на ареала. През последните пет години, средногодишно от 

периферията към центъра (град София) се преселват около 2500 души, а от центъра към 

периферията над 3 хиляди. Следователно град 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 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. 

 

5.2. Нагласи за миграция 

Национално представително проучване на нагласи за потенциалната миграция на 

населението на страната към София, проведено през месеците април и май 2019 г. 

показва, че тази тенденция на намаляващ миграционен натиск към СО ще се запази. В 

близките години населението на Столична община се очаква да нарасне механично само с 

2 700 души на възраст между 16 – 65 години.  

 

Според проучването, 20% от населението в страната (или 908 хил. души) на възраст 

между 16 – 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее. 13% от 

потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат 

от областните градове и 4% от селата. Практиката на демографските прогнози досега 

показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това 

означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души. 

 

В същото време 11% от анкетираните столичани (или 93 хил. души) на възраст между 16-

65 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място (60% 

от тях в чужда държава). Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни 

изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите 

изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я 

напуснат. 

 

 

 

Потенциални заселници в София 

София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни, около 

70% от анкетираните. 20% попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години. 

Останалите 5% са на възраст над 50 години. Най-много от потенциалните преселници в 

София - 49%, са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът 

на хората с висше образование е 23 %. С по-ниско образование са 27 %. По своя социален 

статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. 

Близо 11% са безработни. За 74% от потенциалните мигранти основната цел на 

преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването 

на работа е мотив за 51% от тях. Започването на работа по придобитата квалификация 

и получаването на желаното образование са цели за 28 %. За 20% това е осигуряването на 
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по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри 

битови условия на живот. 

 

 

 

 

 

 

 

Население, планиращо да напусне Столична община 

Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента 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 са около 3%. Най-много от потенциалните емигранти  - 46%  

от Столична община, са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия 

възрастов интервал от 30 до 49 години попадат 40% от столичаните, планиращи да 

заживеят в друго населено място. Най-малко - 13%, са на възраст от 50 до 65 години. 

Около 41% от потенциалните емигранти от Столична общината имат висше 

образование. Приблизително същият е обхватът на мигрантите със средно образование 

– 40%. Основно образование имат 19% от тях.  Най-често посочваната причина за 

напускане на населените места в Столична община е осигуряването на по-високи доходи. 
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Висше или полувисше Средно Основно или по-ниско

33.2%

66.8%

Семейно положение

Семеен(а) - с юридически и без юридически брак Не семеен(а)

37.7%

8.7%

10.2%

43.4%

Трудова заетост

Пост. трудов договор Срочен, без, самонает Безработен Неактивен
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Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти. 

Втората посочвана причина е намирането на работа - тя е стимул за 33%. 

Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти. 

Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще 

за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са 

стимули за около ¼ от потенциалните желаещи да напуснат Столична община. 

 

 

 

 

 

 

 

52.0%

35.4%

8.9%
3.6%

Семейно положение 

Семеен(а) - с юридически и без юридически брак

Не семеен(а)

Разведен(а) или разделен(а)

Вдовец/вдовица

46.6%

41.5%

11.9%

Образование

Висше или полувисше Средно Основно или по-ниско

42.6%

19.9%

17.6%

19.9%

Възраст

16-29 години 30-39 години 40-49 години 50-65 години

54.5%

8.8%

10.9%

25.8%

Трудова заетост

Пост. трудов договор Срочен, без, самонает Безработен Неактивен
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Източник: Софияплан 

6. Демографска прогноза 
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 се 

очаква населението на Столична община през 2030 г. да достигне 1 362 000 души, а през 

2050 г. - близо 1 442 000. НСИ предвижда населението на град София да нараства до 2028 

г., когато се очаква то да достигне 1 250 625 души, след което се очаква  трайна 

тенденция за намаляване на населението в града. През 2050 г. се предвижда населението 

на град София да бъде близко до населението в момента (през 2020 г.) от 1 242 597 души. 

Прогнозата на НСИ е за плавно нарастване на населението в населените места в 

границите на Столична община и ръст за 30 години с близо 80 000 души. Това означава, че 

основното нарастване на населението в Столична община в следващите години ще се 

реализира извън границите на град София. 

 

 

Източник: НСИ 

 

Демографско проучване за прогнозния брой нарастване на населението по 

градоустройствени единици в СО, проведено от Софияплан, посочва, че 

градоустройствените единици, в които се очаква населението да нараства с най-голям 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Осигуряване на по-високи доходи

Осигуряване на работа (трудова заетост, бизнес)

С желанието да живея в голям град

Осигуряване на работа съобразно квалификацията

Получаване на желано от мен образование

Осигуряване на по-добра обществена среда

По-добри битови условия за живот

Осигуряване на по-добро бъдеще на децата

Осигуряване на желано образование за децата

Да подпомагам финансово семейството си

Избягване от лоша етническа среда

Семейни причини (брак, развод, завръщане/отиване 
при родители)

Здравословни причини

По-добри природни (екологични) условия за живот 
(въздух, храна)

С желанието да живея в малко населено място 
(откъснат от големия град)

С желанието да живея в друга държава

Не желая да живея повече в България

Причинини за потенциална миграция

Хора от Столична община Хора от страната 
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темп са западните части на Студентски град (кварталът с най-голямо население в 

момента), Модерно предградие, Младост 3, Овча Купел, Дружба 1 - Изток1. 

 

Демографска прогноза на населението в СО 

Година СО София Населени места в СО 

2020 1336554 1244137 92417 

2021 1339568 1245718 93850 

2022 1342385 1247051 95334 

2023 1345034 1248160 96874 

2024 1347575 1249040 98535 

2025 1350054 1249714 100340 

2026 1352477 1250173 102304 

2027 1354945 1250472 104473 

2028 1357452 1250625 106827 

2029 1359898 1250598 109300 

2030 1362231 1250359 111872 

2031 1364390 1249938 114452 

2032 1366450 1249351 117099 

2033 1368524 1248694 119830 

2034 1370679 1248045 122634 

2035 1372895 1247390 125505 

2036 1375278 1246785 128493 

2037 1377849 1246265 131584 

2038 1380563 1245817 134746 

2039 1383398 1245442 137956 

2040 1386333 1245119 141214 

2041 1389300 1244872 144428 

2042 1392295 1244673 147622 

2043 1395307 1244499 150808 

2044 1398296 1244353 153943 

2045 1401235 1244214 157021 

2046 1404131 1244056 160075 

2047 1406929 1243835 163094 

2048 1409644 1243548 166096 

2049 1412244 1243138 169106 

2050 1414692 1242597 172095 

Източник: НСИ 
 

 

 
1При изработване на прогнозата са взети предвид устройствените параметри на застрояване на всяка зона, демографски тенденции за 

развитие и съществуващи инвестиционни намерения към момента на изработване на анализа. Повече за метода може да се види в анализ 
Тероториално диференцирана демографска прогноза 

7. Стратегическа рамка 
• Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в 

България: 2012 - 2030 г. (приета с протокол № 4.2. на Министерски съвет от 

01.02.2012 г. и е актуализиран с решение № 422 на Министерски съвет от 18 юли 

2019 г.) Стратегията поставя цели в няколко направления, свързани с насърчаване 

на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за раждане, отглеждане и 

възпитание на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, 

подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване 

общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, разработване на 

миграционна политика, адаптиране на социалните системи съобразно 

демографските промени и остаряването на населението в полето на пенсионната 

система, социалното подпомагане, здравеопазването, образованието и пр. 

 

• Националната концепция за пространствено развитие на република България – 

2013 – 2025 г. (в момента тече процедура по актуализация на концепцията). 

Концепцията поставя цели за полицентрично териториално развитие, при което 

следва да се укрепва мрежата от областни центрове и да се подобрява качеството 

на градската среда и икономическата привлекателност, с цел да се постигне 

балансирано териториално развитие на територията на страната и да се намалят 

неравенствата между централните градски и периферните селски райони. 

 

• Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в 

България: 2012 – 2030 г. (приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 

март 2019 г). Дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването е 

насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните 

хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в 

икономическия и социален живот на обществото. Стратегията поставя няколко 

приоритета: насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на 

заетостта, участието в обществото, самостоятелния живот.  
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8. SWOT Анализ 
Силни страни 

• По-млада възрастова структура на населението в сравнение с тази в страната. 

• По-високи нива на раждаемост в сравнение със страната. 

• Заради по-високите възможности за професионална реализация София привлича 

основно младо население в трудоспособна възраст от страната. 

• През последните години темповете на механичен прираст на население от 

страната към СО намалява, което е в синхрон със заложените цели за 

полицентрично развитие на територията на страната. 

Слаби страни 

• Трайна тенденция на застаряване на населението на Столична община, което е 

характерно за цяла Европа. 

• Трайна тенденция за повишаване на коефициента на икономическа зависимост. 

• Трайна тенденция за намаляване на възпроизводството на трудов потенциал на 

населението. Процес, при който броя на населението, което излиза от 

трудоспособна възраст (60-64 г.) е по-голям от броя на населението, което влиза в 

трудоспособна възраст (15-19 г.). 

• Трайна тенденция за намаляване размера на домакинствата. 

• Трайна тенденция на миграция от София на образовано население в трудоспособна 

възраст, което избира да се премести в чужбина, за да търси по-добра 

икономическа реализация. 

Възможности 

• Постигане на полицентрично териториално и икономическо развитие, заложено в 

Националната концепция за пространствено развитие на България 2013 – 2025 г. 

• Насърчаване на включването на възрастните хора в сферата на заетостта и 

обществения живот. 

• Изработване на политики за насърчаване на раждаемостта - цел, заложена в 

Националната стратегия за демографското развитие на населението в България. 

• Разработване на миграционна политика за намаляване броя на емигриращите млади 

хора в репродуктивна възраст. 

Заплахи 

• Концентрацията на икономически капитали на територията на Столична община 

засилва притока на население от страната. 

• Концентрацията на икономически капитали и човешки ресурс в трудоспособна 

възраст създава условия за задълбочаване на демографската криза в страната. 

• Системна емиграция на образовано население в трудоспособна възраст от 

Столична община към чужбина. 
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