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Подробен анализ е направен в приложение I.2_Населението на Столична община. 

 

По данни на НСИ в края на 2019 г. населението на Столична 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. 

 

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‰. За 

2019 г. в Столична община са родени 13 075 деца, от тях 12 412 деца в границите на 

София-град.  

 

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

по-ниски стойности от тази за страната. 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.  

 

При тези равнища на показателите за раждаемостта и смъртността на населението, 

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

2019 г. естественият прираст за Столична община е отрицателен с -2 560 души. Общо 

за периода 2011 - 2018 г. абсолютният естествен прираст на Столична 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. Въпросът е разгледан в част I.2.4_Миграция. 

 

 
Източник: НСИ 

 

I.2.1. Възрастова структура 

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

населението в общината и града 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 

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 покачва своите стойности, но по 

размер този дял е по-нисък от общия 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 активните възрасти се падат 48 лица 
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от зависимите възрасти, така че коефициентът на възрастова зависимост за 

Столична община е 48 %. 

 

 
Източник: ГРАО, НСИ 

 

 
Източник: НСИ 

I.2.2. Домакинства 

България следва общата за Европейския съюз (ЕС) 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. 

 

I.2.3. Териториално разпределение на населението 

 
Източник: ГРАО, 2020 



 

 

I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   74 
 

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 – западните части на Студентски град, Витоша-ВЕЦ Симеоново, 

Младост 3, Младост 1, Манастирски ливади. 

 

Към февруари 2020 г. квартал Студентски град-Запад 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. 

 

I.2.4. 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 отрицателният естествен прираст на населението в СО и София. 

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 СО - от 19 136 души. 

 

 
Източник: НСИ 

Национално представително проучване на нагласи за потенциалната миграция на 

населението на страната към София, поръчано от Софияплан и 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.  

 

I.2.5. 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 НСИ демографски прогнози се очаква населението на Столична 

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

темп са кварталите Студентски град (кварталът с най-голямо население в момента), 

Модерно предградие, Младост 3, Овча Купел, Дружба 1 - Изток6. 

 
Източник: Софияплан, 2020 

 

 

 

                                                           
6 При изработване на изработване на прогнозата са взети предвид устройствените параметри на застрояване на всяка 
зона, демографски тенденции за развитие и съществуващи инвестиционни намерения. Повече за метода за изработване 
на демографската прогноза може да се види в анализ Териториално диференцирана демографска прогноза 

I.2.6. 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.  

 


