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Дисертационният труд е обсъден на заседание на секция „Икономическа и 

историческа демография” на Департамент „Демография“ при Института за 

изследване на човека и населението – БАН и е насочен за защита пред Научния 

съвет на Института за изследване на населението и човека към БАН. 

 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……. 2018 г.  от     

……………...     часа     в     зала     ……………     на 
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 1. Проф. д-р Пенка Найденова 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
    1.Актуалност и значимост на изследваната проблематика 
              Eдин от най-сериозните проблеми пред развитието на България e 

обезлюдяването на нейните селски райони. Те заемат 96 % от територията, но в 

тях понастоящем живеят едва 26.7 % от населението на България. През 

последните седем десетилетия депопулацията постепенно обхваща селските 

селища в 92 % от общините и всички селищни категории – от най-големите до 

най-малките села. Обезлюдяването (депопулацията) води не само до занемаряване 

на обширни територии, до свиване на аграрното производство, до запустяване на 

плодородни земи и до тяхната ерозия и  самозалесяване. То е в основата на 

западането на значителна част от комунално-битовата и пътната инфраструктура 

на България. Спирането на много дейности, свързани с ежедневното обслужване 

на населението в малките населени места допълнително поражда нови 

изселнически вълни и доунищожава всички демографски предпоставки за 

оживяване или развитие на засегнатите райони. Бягството на младите и 

измирането на старите жители на обширни райони като Северозападна България, 

Предбалкана, Краището и Странджа-Сакар повлича след себе си закриването на 

училища, здравни пунктове, магазинна мрежа и автобусни линии в над 3 000 от 

общо 5 000 български села. Всяка година от Националния регистър на населените 

места отпадат десетки напълно обезлюдени села. 

Разрушителният процес на обезлюдяване на селските райони води до 

сериозно влошаване на качеството на живота и достъпа до публични услуги във 

всички интензивно губещи населението си села. Той води до трайни поражения 

върху средата на обитаване и стопанска дейност в селските райони в 

общнационален и регионален аспект.  

 

   2. Цел и задачи на изследването 
 [1] Основна цел на настоящия дисертационен труд е да се разкрият  

особеностите на депопулацията (обезлюдяването) на селските райони  в България 

през периода 1946-2011 г.  във времеви и пространствен аспект с оглед на 

разработването на политики за ограничаване на пораженията от това социално 

зло.  

               Формулираната в началото на изследването основна теза гласи следното : 

„Обезлюдяването на българското село е закономерен, макар и сравнително късно 

развил се епизод от появата и разгръщането на селската депопулация в цяла 

Европа, която се наблюдава още през 19-ти век в резултат на въвеждането на 

индустриални методи на производство и свързаната с тях урбанизация. 

Тенденциите и факторите, които обуславят протичането на българския епизод на 

селска депопулация,  имат национална специфика,  макар и техните проявления да 

следват закономерностите, характеризиращи процеса на селското обезлюдяване 
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във всички развити страни“.  

За приемането или отхвърлянето на основната теза са поставени 

следните задачи: 

[1]  Да се разгледат теоретичните аспекти на селската депопулация като 

демографски и социално-икономически феномен в България на фона на 

факторите и характерните черти (симптоматиката) на обезлюдяването на 

аграрните райони в развитите държави в Европа и света с дълга история на 

обезлюдяване на селските райони (Глава 1). 

[2] Да се отграничат базисните индикатори на процеса на обезлюдяване 

и да се потърсят данни за тях сред масивите от достъпната статистическа 

информация (Глава 1).  

[3] Да се потърсят взаимовръзки между темповете на обезлюдяване на 

селските  райони и селища, от една страна, и показателите за демографските 

структури и процеси, от друга (Глава 2). 

[4] Да се опишат, конкретизират и анализират най-важните аспекти на 

феномена на депопулацията на селското население по общини, селски селища 

и селишни категории  (Глава 2). 

              [5] Да се откроят причините и факторите, които най-силно влияят върху 

темповете на обезлюдяване в най-застрашените от обезлюдяване селски общини и 

селски селища (Глава 3). 

              [6] Да се опишат и анализират дългосрочните демографски и социално-

икономически последици от депопулацията на селските райони в България, както 

и да се очертаят тенденциите в развитието на това социално зло в бъдеще с оглед 

набелязването на мерки за противодействие на базата на натрупания опит в 

страните-членки на Европейския съюз (Глава 3).  

 

3. Обект и предмет на изследването 
[1] Обект на изследването е селското население и селската селищна 

мрежа на България. 

[2] Предмет на изследването е динамиката на депопулационните процеси 

в селските райони на България през периода 1946-2011 г. и перспективите за 

разгръщането им до 2050 г. Предметът на изследването неизбежно включва и 

проследяването на измененията в размера и обхвата на селата и селската селищна 

мрежа.   

 

4. Методологични бележки 

                    В методологичен план е необходимо да се отбележи, че 
дисертационният труд се позовава на данни от цензусната (по преброяванията) и 
текущата демографска статистика на Националния статистически институт 
(НСИ) и неговите предшественици - Главна дирекция на статистиката към 
Министерски съвет и Централно статистическо управление (ЦСУ). Използвана е и 
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текущата демографска статистика на НСИ за периода 2012-2016 г. с оглед да се 
актуализира и допълни част от неоходимата статистическа информация като 
основа за изграждането на хипотези за развитието на селската депопулация в 

дългосрочен (до 2050 г.) период.  
Смисълът на направените анализи на базата на данните за динамиката на 

селското население и на внесените в Националния регистър на населените места в 
България изменения в статута на селските селища е да се обобщи и систематизира 
информацията за хода на селското обезлюдяване в страната за периода 1946-2011 
г. и да се изяснят перспективите за разгръщането му до 2050 г. Коректното 

изчисляване на демографските загуби на селата през посочения 65-годишен 
период е свързано преди всичко с отчитането на загубите вследствие на 
отрицателното миграционно салдо на селското население, което е основната 
движеща сила в процеса на депопулация селските (фермерските) райони във 
всички развити страни. Към тези загуби се прибавят и разликите вследствие на 
превишението на броя на умрелите над броя на живородените в селата. 

Специфичното за България в случая е наличието на трети вид демографски загуби 
на селско население, свързани с т.нар. „административна“ урбанизация – 
механичното трансформиране на жителите на селата в граждани поради 
обявяването на голям брой села за градове или за нови градски квартали. Това 
„роене“ на градовете и градското население в Бълария придобива кампаниен 
характер по време на управлението на тоталитарния режим от 1944 г. до края на 

1989 г. То води до  нарастване на броя на градските селища  повече от два пъти в 
рамките на период, по-малък от половин век. Резултатите от описаната 
„административна“ депопулация в крайна сметка водят до изкуствено завишаване 
на средногодишния  темп на селското обезлюдяване в България през изследвания 
период. Ето защо в настоящия дисертационен труд е възприет принципно нов 
методологичен подход за определяне на истинската („автентичната“) скорост на 

депопулацията на селата посредством въвеждането на понятията за „автентично“ 
селско население и за „автентични“ селски селища. Методологията за определяне 
на броя на „автентичните“ селски жители и за отграничаването на „автентичните“ 
села е подробно описана в Глава 2.  

  Важен методологичен подход при анализа на развитието на селската 
депопулация е обвързването на установените темпове на регистрираната и 

„автентичната“ селска депопулация с цялостната картина на социално-
икономическото развитие на България през изследвания в дисертационния труд 
период. Следването на подобна логика изисква да бъде потърсени и оценени 
статистически зависимости както между показателите за демографската ситуация 
сред селското население и ключовите за икономиката показатели като динамиката 
в нарастването на брутния вътрешен продукт, икономическо развитие и др.  

В настоящия дисертационен труд приложение намират редица изводи от 
от три изпълнени научни проекти за селската депопулация в България, 
разработени самостоятелно от автора в рамките на работата му в съществуващия 



6 

 

до 2010 г. Център за изследването на населението при БАН и неговия приемник – 
Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ). Всички използвани 
данни са публично достъпни, като голяма част от тях са достъпни и в Интернет. 

Като изследователска стратегия изследването се базира върху анализа на всички 
случаи (единици) на дефинираните генерални съвкупности – например 
съвкупността на броя на населението на всички „автентични“ селски селища в 
България в динамични редове от проведените между 1946 и 2011 г. осем 
преброявания на населението и жилищния фонд. Освен публикуваните 
статистически данни за България, значителна част от сравнителната информация за 

епизодите на селската депопулация в най-силно засегнатите от явлението страни в 
Европа е почерпена от издадената до средата на 2017 г. научна литература на 
английски език. С оглед на дълбочинната обработка на събраната статистическа 
информация за демографските процеси и структури сред селското население в 
България на равнище общини, селищни категории и отделни селски селища са 
приложени и регресионно-корелационенен анализ, йерархичен клъстерен анализ и 

коефициента на асиметрия на Юл. Освен  методите на статистическия анализ в 
описанието и анализа на изследваното явление са използвани показатели като 
средна аритметична, медиана, коефициенти за обща раждаемост, смъртност, 
естествен прираст и миграционно салдо, абсолютни стойности и относителни 
дялове на населението и разпределението му по възраст, пол и т.н. Широко 
приложение при изчисляването на величините на средногодишните темпове на 

селската депопулация  на национално, регионално, общинско и селищно равнище в 
дисертационната разработка намира често използваната в индексния анализ 
формула за измерване на средногодишния прираст на населението. Тя има следния 
вид : 
 
                                                         Pn=Po(1+r)n , 
 
където:  Pn е търсеният брой на населението след нарастване с  r-средногодишен 
прираст  (в %)  след n-години; Po  - базисeн (първоначален) брой на изследваното 
население. 

 
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
             

Дисертационният труд  е  с  обем  247  страници основен текст - увод, три 
глави, заключение, списък на използваната литература и приложения. Текстът е 
илюстриран с 37 таблици и 40 фигури. Използваната литература включва 149 
източника, от които 74 на български език, 3 на руски език и 72 на английски 
език. 

               Структурирането на съдържанието на дисертационния труд е извършено 

по следния начин: 
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II. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

    ТРУД     

  
В увода на дисертационния труд са обосновани актуалността и 

значимостта на изследваната проблематика. Формулирани са целта и задачите 

на изследването и са изложени структурата и съдържанието на отделните глави. 

Посочени са обектът, предметът, методологията, периодът и териториалният 

обхват на изследването. Формулирана е и основната теза в изследването, която 

предстои да бъде приета или отхвърлена с оглед на получените крайни резултати. 

  

 
Глава 1. Основни характеристики на депопулацията 

 

В първата част на дисертационния труд са описани и изясненени 

използваните в изследването понятия, методи и информационна база. 

Дефинирани и детайлизирани са ключови категории и термини и като 

депопулация (обезлюдяване), селско население, селски селища,  

„автентични“ селски селища и селски райони, обща и „автентична“ селска 

депопулация, темп (скорост) на общата и „автентичната“ селска 

депопулация, дезертификация, рурбанизация, праг на безжизненост, 

демографска пустиня и др. Описани са някои от използваните в световната 

литература демографски и социално-икономически индикатори за процеса на 

възникване, ескалация и затихване на процеса на селското обезлюдяване в 

рамките на т.нар. епизоди на селска депопулация в новата и най-новата история 

на почти всички развити държави. Посочени са основните източници на 

статистическа и административна информация, използвани при написването на 

настоящия дисертационен труд. Отбелязано е, че в него термините селска 

депопулация и селско обезлюдяване (обезлюдяване на селата) са използвани 

като синоними.   

Разгледани са различия и нюанси при използване на свързаните със 

селското обезлюдяване понятия не само в научната литература (студии, 

монографии, статии речници), но и в документацията на международни  

организации и институции – ООН, ФАО, ОИСР, Евростат и Световната банка. 

Депопулацията се характеризира като процес, при който се наблюдава драстично 

намаление (в пъти) на броя на населението на дадена територия, съпътствано от 

промяната в показателите за демографските процеси и структури на населението 

през по-продължителни периоди - обикновено няколко десетилетия. Появата и 

развитието на този процес са тясно свързани с фазите на демографското и 

социално-икономическото развитие.  Френският демограф Р. Преса дефинира 

обезлюдяването като „намаление на населението на дадена територия 

причинено главно от емиграцията“ (R.Pressat, 1979). В научната литература 
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депопулацията обикновено се разглежда в рамките на две    основни проекции –  

като общо намаление на населението на една държава и като  процес  на 

обезлюдяване по страни, региони, териториално-административни единици и 

отделни селища. Дефинирана е и същността на т.нар. биологична депопулация.     

Крайният стадий на процеса на обезлюдяване е появата на т.нар. 

демографски пустини, в които гъстотата на населението пада под 10 д. на кв.км 

(V.Pinilla et al, 2017). По-широкото търкуване на понятието „депопулация“, в това 

число и свързаното него понятие  „селска депопулация“ (депопулация на селските 

райони и селища), предполага разглеждането на значително повече фактори и 

предпоставки, водещи до ускорено намаление на броя на селското население. 

Изселванията от селата, застаряването и снижението на раждаемостта са само част 

от симптоматиката на селската депопулация. Истинските причини за нейната 

поява и разгръщане във времето и пространството се коренят в смяната на 

стадиите на социално-икономическото развитие на страната. Акцентът в 

изучаването на селската депоплация в повечето случаи пада върху бързото 

намаление на броя на селските жители като резултат от  интензивните изселвания 

на млади хора, водещи до ускорено застаряване на останалото в селата население. 

В резултат на това се наблюдава постоянно стесняване на режима на естествено 

възпроизводство, чието следствие е нарастването на превеса на броя на умрелите 

над намаляващия брой на живородените и установяването на траен отрицателен 

естествен прираст в селата.  Крайното и сравнително рядко проявление на 

подобно развитие е чисто биологическата депопулация. Тя води до пълно 

обезлюдяване, което се наблюдава в много редки  случаи, възникнали в резултат 

както на силното застаряване на населението и на липсата на положително 

миграционно салдо, така и на форсмажорни събития и обстоятелства като 

смъртоносни епидемии, войни или геноцид. В литературата на български език за  

социално-икономическите проблеми на населението депопулацията се среща  и 

като синоним на демографската криза. 

Прецизното определяне на обекта на изследване в настоящия 

дисертационен труд, а именно селското население на България, изисква детайлно 

разграничаване на понятията „селско“ и „градско“, което е ключово за очертаване 

на обхвата на изучаваната съвкупност. Най-универсалното определение за селско 

население гласи, че селско е това население, което живее в събрани или 

разпръснати населени места, които не отговарят на възприетите от 

административната уредба и статистическите служби на отделните държави 

урбанистични и административни критерии и стандарти за  градско селище и 

селище от градски тип.  Казано накратко, села са всички селища в една държава, 

които не са категорично означени като градски селища. Според американските 

социолози У. Фолк и Т. Лайсън (W.Falk&T.Lyson), понятията „село“ и „селско“ 

имат поне три конотации. Първата се свързва с означаването на райони с малки 

селища и ниска гъстота на заселеност. Второто значение се отнася до типа на 
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заетост и се свързва със земеделието, горското стопанство и риболова като 

основни икономически дейности в селата и в преимуществено аграрните райони. 

Третото значение на понятието „селско“ има културологичен оттенък– селските 

общини се свързават с традициите, консерватизма и липса на големи културни и 

образователни отлики между жителите на селските селища. В монографията 

„Селските хора и селските общности през 21-ви век“ американските 

изследователи Д. Браун и К. Шафт (D.Brown&K.Schafft) определят прийома да 

се обявява за „селско“ всичко, което не е „градско“ като най-често срещаният 

подход сред прилаганите от националните администрации и статистически 

ведомства по света стандарти при разграничаването на „селското“ от „градското“, 

особено  когато става дума за определяне на основните групи население по 

местожителство и на индикаторите, които ги характеризират. Браун и Шафт 

основателно наричат този подход към селско-градската дихотомия „остатъчен“ и 

посочват редица негови несъвършенства. Световната банка също е възприела този 

подход и в посветените на селото и селското стопанство свои публикации 

разглежда броя на селското население като остатък – като разлика между общия 

брой на населението и броя на градското население в отделните държави. В 

България статутът на селищата се определя с административен акт и в настоящия 

дисертационен труд селската депопулация е изследвана въз основа на данните за 

преброеното от НСИ постоянно население на всички селища, които не са градове.                

Особено внимание при изясняването на използваната в настоящия 

дисертационен труд методология е обърнато на въведените от дисертанта 

понятия, свързани с „автентичната“ селска депопулация. С този термин се 

означава намалението на „автентичното“ селско население, което пък от своя 

страна е свързано с определението за  „автентичните“ селски селища. Като 

„автентично“ се приема това селско население, което през периода на 

изследването е живеело само и единствено в „автентични“ селски селища. Това са 

всички населени места без градски статут, които през целия възприет период на 

това изследване са съществували като самостоятелни селски селища със запазени 

уникални кодове в Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици (EКАТТЕ) в началото и в края на изследвания период. 

„Авнетнтичните“ селски селища не са заличавани от Националния регистър на 

населените места, не са въздигани в градове и не са присъединявани към градове 

като градски квартали. Справката в Националния регистър на населените места за 

периода между преброяванията през 1946 г  и през 2011 г. сочи, че селските 

селища, които отговарят на описаните по-горе критерии са 4797 – 80.6 % от 

съществувалите през 1946 г. 4954 селски селища и 95.1 % от регистрираните през 

2011 г. 5045 села. Това означава, че приблизително една пета от преброените през 

1946 г. селски селища през следващите 65 г. са променили статута си – били са 

заличени поради обезлюдяване, поради сливане с други селски селища и градове 

или пък са били обявени за градски селища.   
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Направеният в настоящия дисертационен труд демографски, 

исторически и социално-икономически анализ свързва условията и причините за 

зараждането и ескалацията на селската депопулация в България с развитието на 

това явление в 6-те европейски държави с най-многолюдно селско население. 

Потърсен е отговор на въпроса как щяха да изглеждат селата в България 

понастоящем, ако страната не бе преживяла катаклизма на проведената по 

съветски образец колективизация на селското стопанство. Изтъкнато е, че 

насилственото отнемане на земята и земеделския инвентар прекъсва вековната 

връзка между земята-кърмилница, а някогашните селски стопани са превърнати 

от установилия се през 1944 г. тоталитарен режим в нископлатена наемна 

работна сила в одържавеното на практика селско и горско стопанство. Именно 

политиката към българското село през втората половина на миналия век заедно 

със стихийната индустриализация, урбанизация и унаследената аграрна 

пренаселост са сред основните причини за масовите миграции от селата към 

градовете по време и след приключването на колективизацията през 50-те и 

началото на 60-те години на миналия век. Тази политика в голяма степен 

предопределя регистрираните в България извънредно високи темпове на 

обезлюдяване на селските райони, като по този показател страната се нарежда 

на второ място в Европа след Беларус. Направен е паралел между темповете на 

селската депопулация в България и в Полша, където подкрепяното от 

католическата църква селячество осуетява плановете на управляващия 

просъветски режим за одържавяване на частните ферми (табл.1).  

Засега в научната литература на български език няма нито една 

монография, която да обхваща в задоволителна  степен проблемите, свързани с 

обезлюдяването на селата в национален и регионален аспект. Налице са отделни 

разработки на български демографи, статистици, икономисти, географи, 

социолози и историци, които третират някои общи и регионални проблеми на 

демографския потенциал на селата и последствията от обезлюдяването на 

селските райони. За отбелязване е, че публикации и особено монографии по 

темите, свързани със селската депопулация  не са чести находки дори сред 

огромното множество от заглавия на издаваната научна литература във всички 

развити страни с дълга история на обезлюдяване на селските им райони. 

Изявени и тясно профилирани изследователи на демографските, социално-

икономическите и пространствените аспекти на селската депопулация, каквито 

са испанските професори по икономическа история Ф. Колантес и В. Пинила и 

британският географ Х. Клаут, са  рядкост сред големия брой учени, работещи в  

западноевропейски и американски университети и научни центрове. Приноси 

към изследването на селската депопулация в България имат редица учени. Сред 

тях изпъкват имената на географите Н.Мичев, Г.Гешев, Р.Янков, Ч.Младенов, 

Б.Казаков, демографите  и статистиците А.Тотев, М.Сугарева, П.Найденова, 

социоложката В.Кожухарова, историците Щ.Щерионов и В.Мучинов.  
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     От съдържанието на Глава 1 произтичат следните по-важни констатации: 

Първо, обезлюдяването на селските райони е феномен, който съпътства 

демографския преход и процесите на индустриализация и урбанизация в 

развитието на всички европейски държави и развитите страни в останалите 

региони на света. Една от причините за възникването му е нарастването на 

интензитета на преливане на работна ръка от сектора на аграрната икономика към  
 

Таблица 1. Средногодишен прираст (в %) на селското население в рамките на петгодишни 

периоди  за България, Полша и големите региони в Европа и света между 1950-2015 г. и прогноза 

за изменението му през периода до 2050 г. 

 

Периоди България Полша Източна Европа Западна Европа Развити страни 

1950-1955 -0.65 0.30 -0.14 -0.41 -0.24 

1955-1960 -0.54 -0.12 -0.39 -0.47 -0.42 

1960-1965 -2.12 0.27 -0.57 -0.25 -0.51 

1965-1970 -1.89 -0.04 -0.95 -0.36 -0.73 

1970-1975 -1.8 -0.54 -1.15 -0.18 -0.49 

1975-1980 -1.94 -0.36 -1.16 -0.15 -0.28 

1980-1985 -1.14 -0.00 -0.79 -0.25 -0.21 

1985-1990 -1.35 -0.22 -0.64 -0.18 -0.16 

1990-1995 -1.93 0.06 -0.15  0.03 -0.25 

1995-2000 -1.56 -0.18 -0.39 -0.46 -0.38 

2000-2005 -1.52 0.06 -0.42 -1.37 -1.05 

2005-2010 -2.28 0.28 -0.64 -1.37 -0.92 

2010-2015 -2.80 0.19 -0.69 -1.34 -0.90 

2015-2020 -2.67 -0.12 -0.84 -1.19 -0.87 

2020-2025 -2.55 -0.48 -1.03 -1.14 -0.91 

2025-2030 -2.39 -0.88 -1.25 -1.14 -1.0 

2030-2035 -2.16 -1.31 -1.45 -1.19 -1.08 

2035-2040 -2.05 -1.61 -1.53 -1.25 -1.13 

2040-2045 -2.05 -1.67 -1.54 -1.3 -1.16 

2045-2050 -2.1 -1.70 -1.58 -1.34 -1.20 
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по-продуктивните и възприемащи по-бързо иновациите сектори на „градската“ 

икономика – индустрията и услугите, които осигуряват по-добри условия за труд 

и стандарт на живот на заетите в тях в сравнение със заетите в аграрния сектор. 

Второ, ускореното протичане на процеса на обезлюдяване на селата в 

България в значителна степен е повлияно от политиката на тоталитарната държава 

към селото и аграрната икономика. Тази политика е сред основните причини за 

възникването на високи изселнически вълни към градовете от края на 50-те 

години на миналия век. Част от нейното влияние е изразено посредством  

изкуствено форсираната „административна“ урбанизация, която води до 

механичното преобразуване на селски селища в градове или градски квартали. С 

цел да се елиминира въздействието на „административната“ урбанизация върху 

изчисляването на „автентичните“ (истинските) темпове на селска депопулация в 

България, в настоящия дисертационен труд е приложена нова методология за 

отграничаване на „автентичните“ селски селища и на „автентичното“ селско 

население в страната през изследвания период между 1946 г. и 2011 г.  

Трето, сред възприетите от изследователите на селското обезлюдяване 

индикатори за неговото възникване и разгръщане се отделя внимание главно на 

скоростта на развитие на явлението във времеви и териториален аспект. Заедно с 

това важно място в настоящото изследване има проследяването на появата и 

нарастването на отрицателното миграционно салдо в селата на фона на промените 

в тенденциите в социално-икономическото развитие на България, сред които са и 

намаляването на дела на аграрния сектор във формирането на брутния вътрешен 

продукт на страната, и нарастването на различията между града и селото в 

условията и стандарта на живот.  

Четвърто, анализът на темповете на селската депопулация на 

национално, общинско и поселищно равнище изисква използването на 

разнообразни изследователски методи и многобройни източници на информация. 

Правилният им подбор е от съществено значение за разкриването на 

взаимодействието между факторите, които най-силно влияят за появата, 

разгръщането и затихването на процеса на обезлюдяване на селата. 

 

 

Глава 2. Времеви и пространствени различия при селската депопулация                                                     

 

В тази глава е направен опит да се опишат и отграничат основните 

закономерности и етапи в развитието на регистрираната според данните на 

официалната статистика и анализа на „автентичната“ селска депопулация на 

България за периода между преброяванията на населението през 1946 г. и 2011 г. В 

случая е важно да се подберат показателите, които най-добе описват процеса на 

селската депопулация. Авторът на настоящия дисертационен труд възприема като 

обективни и отговарящи на условията в България някои от предложените от 
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изследователите на селската депопулация в Испания и Европа Ф.Колантес и 

В.Пинила (F.Collantes&V.Pinilla) показатели. Става дума за т.нар. прагове от 

демографско  и икономическо естество, чието достигане и надхвърляне ясно 

маркират началото на интензивното обезлюдяване на селските райони. Такива 

прагове са достигането на средногодишно отрицателно миграционно салдо за 

селското население от порядъка на 10-15 ‰ и и повишаване на ежегодния  темп на 

стопански растеж над 3 %.  Друг важен показател за навлизане в стадия на 

ескалация на селското обезлюдяване е достигането на съотношение 85:15 между 

отрицателното миграционно салдо и отрицателния естествен прираст в 

демографските загуби на селата. Поради изчерпването на миграционния потенциал 

на българското село, понастоящем предизвиканата от нарастващата разлика между 

високата смъртност и ниската раждаемост биологичната депопулация 

(постепенното измиране на силно застарялото селско население и липса на 

компенсиращ заселнически поток)  е причина за над 50 % от демографските загуби 

на селските райони в страната.  

Методологическа основа при отграничаването на селските райони в 

България в настоящия дисертационен труд е приетата от Евростат през 2010 г. и 

използвана и понастоящем градско-селска типология. Тя поделя 

административно-териториалните единици в страните-членки на  Европейския 

съюз в три категории. Като „предимно градски“ се означават териториите, в  

които селското население не надвишава 20 % от общия брой на населението. За 

„междинни“ се определят териториите, в които селското население съставлява 

между 20 и 50 % от цялото население. А като „предимно селски“ се приемат 

териториите, в които делът на селското население е над половината от общото 

население (фиг. 1 и 2). 

 



15 

 

 

Фигура 1. Картосхема на разпределението на общините според възприетата от Евростат градско-

селска типология (2010 г.) по данни от преброяването на населението през 1946 г. 

 

Анализът на данните за динамиката в броя на селското и градското 

население в България от времето на Освобождението до наши дни води до извода 

за доминиращото място на селото през две трети от времето на съществуване на 

Третата българска държава от 1878 г. насам, когато в селата е живеело над 80 % от 

населението на Княжество България и Източна Румелия (фиг.3). Едва през 1969 г. 

текущата статистика за първи път отчита превишение на  броя на градските 

жители над този на обитателите на селата.  
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Фигура 2. Картосхема на разпределението на общините според възприетата от Евростат градско-

селска типология (2010 г.) по данни от преброяването на населението през  2011 г. 

 

Значително място в Глава 2 е отделено на периодизацията на процеса на 

селска депопулация в България.  Като първи етап в този процес се приема 

периодът между преброяванията от 1946 г. и 1956 г., когато заради нарастващите 

изселвания към градовете селата губят 130 хил. жители. Сравнително високият 

естествен прираст през този период  все пак успява да компенсира 82 % от 

миграционите загуби, защото е израз на запазената висока раждаемост и 

сравнително ниската смъртност сред  все още доста младото население на 

селските райони. Рязкото увеличение на интензитета на изселванията от селата 

към градовете след 1956 г. е основният индикатор за началото на втория етап в 

развитието на селското обезлюдяване след Втората световна война. Той включва 

двете десетилетия между годините на преброяванията през 1956 г. и 1975 г. 

Данните от тях дават основание периодът да бъде определен като кулминация на 

селската депопулация в България. 
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Фигура 3. Динамика в броя на цялото селско население през 1887-2011 г. по данни на НСИ от 

проведените преброявания на населението на България. 

 

Средногодишният темп на намаление на броя на селските жители 

превишава трикратно показателя за целия първи етап и е най-високият през 

периода на тоталитаризма – 1.82 %. Бързо свиващият се все още позитивен 

естествен прираст на селското население успява да компенсира през 1956-1965 г. 

едва 44.6% от загубите вследствие преселванията към градовете. През 1965-1975 

г. този ресурс е вече почти напълно изчерпан – естественият прираст покрива 

само 11.2 % от миграционните загуби на селата.  

Третият етап на селската депопулация се характеризира с бързо 

нарастване на разликата между броя на починалите и броя на новородените през 

годините между преброяванията през 1975 г. и 1985 г. тя вече формира 15.6 % от 

демографските загуби на селата, а останалите 84.4 % отново се дължат на 

миграциите към градовете (фиг.4). Нетните демографски загуби на селата от 

преселванията към градовете спадат от 112.8 хил. жители средногодишно за 

периода 1966-1975 г. до 47 хил.д. за 1976-1985 г. Основната причина за този спад 

е преди всичко силно редуцираният миграционен потенциал на селата като 

донори за демографския растеж на градовете. Третият етап приключва с периода 

на преброяванията между 1985 г. и 1992 г. Въпреки сериозните миграционни 

загуби на селата заради причинената от „възродителния“ процес огромна 

емиграционна вълна към Турция през 1989 г.,  регистрираният нов осезаем спад в 

броя на селските жители се дължи в по-голямата си част на на набъбналия 

отрицателен естествен прираст. Той формира 57.3 % от редукцията в броя на 

селското население, а останалите 42.7 % се дължат на  вътрешните и външните 

миграции.       

Четвъртият етап в развитието на селската депопулация стартира с  

преброяването на населението и жилищния фонд през 1992 г.. Съществена роля в 

обезлюдяването на селата оказват трудностите, които България среща по време на 

прехода към демокрация и пазарна икономика. Подгонени от нарастналата 



18 

 

безработица и поскъпване на живота, значителен брой от живеещите в градските 

райони бивши селски жители, предимно в пенсионна възраст, се завръщат по 

родните си места. Така за периода между преброяванията през 1992 г. и 2001 г. 

увеличеният брой на преселванията от градовете към селата формира минимално 

положително миграционно салдо в полза на селското население, което обаче 

успява да компенсира едва 11.2 % от числените, но не и възпроизводствени 

демографски загуби на селата. През десетилетието между последните две 

преброявания на населението от 2001 г. и 2011 г. миграционното салдо в селата 

отново е  отрицателно. Средногодишният темп на селското обезлюдяване достига 

почти 2 %. По данни на текущата статистика, през 2012-2016 г. се наблюдава 

известен спад във величината на този показател с около 1/3. 

Рекапитулацията на динамиката в развитието на естествения и 

механичния прираст за целия изследван период от 1946 г. до 2011 г. води до 

заключението, че целият акумулиран за 65 години положителен естествен прираст 

на селското население е успял да  компенсира едва 8.7 % от миграционните му 

загуби. За оценка на факторното влияние на естествения и механичния прираст 

върху изменението на броя на селското население е използван коефициентът на 

детерминация  (повдигнатата на квадрат стойност на корелационния коефициент 

на Пирсън)  между факторните променливи – данните за естествения и 

механичния прираст за периода 1946-2011 г., от една страна, и на резултативния 

признак – общият прираст на селското население за съответните години, от друга.  

Детерминационният коефициент показва какъв процент от разсейването на 

резултативната променлива се обяснява с въздействието на посочените два 

факторни признака. За периода 1946-2011 г. едва 7.6 % от измененията в 

показателите за общия прираст на селското население се обяснява с динамиката 

на показателите за естествения прираст. Данните за механичния прираст обаче 

обясняват 60.7 % от измененията в стойностите на резултативния признак (общия 

прираст), което е статистическо потвърждение на факта за водещата  роля на 

изселванията към градовете за обезлюдяването на българските села. 

Основният извод от сравняването на възрастово-половите пирамиди на 

селското население за периода 1946-2011 г. е, че е налице пълна промяна в  типа 

на демографското възпроизводство в селските райони – от прогресивен до към 

края на 60-те години на миналия век към задълбочаващ се регресивен с белези, 

характерни за биологическата депопулация. Формата на пирамидите, 

илюстрираща възрастово-половата структура на селското население в началото и 

края на изследвания период, е претърпяла драстична трансформация (фиг. 4 и 5). 

Главната характеристика на тази промяна е постепенното „обръщане“ на 

възрастово-половите пирамиди през отделните периоди на развитие и ескалация 

на селската депопулация. Тенденцията към постепенно стесняване на основата им 

през периодите между преброяванията от 1946 г. насам се дължи на интензивното 

намаление на дела на селските жители в детска, младежка и средна възраст. 
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Непрекъснатото разширяване в горната им част пък е ясен индикатор за 

нарастването на темповете на застаряване на селските жители, което заедно с 

високите изселнически вълни към градовете, а през последните две десетилетия и 

зад граница, изправя много от селските селища пред перспективата за пълното им 

обезлюдяване в краткосрочен и средносрочен план.      

 

 
 

Фигура 4. Възрастово-полова пирамида на селското население по данни от преброяването през 

1946 г.  
 

 

 
 

Фигура 5. Възрастово-полова пирамида на селското население по данни от преброяването 

през 2011 г. 

 

 Графичното представяне на ролята на естествения и механичния прираст 

във формирането на общия прираст на селското население през 1946-2011 г. ясно 

очертава едно много съществено за за селското обезлюдяване развитие (фиг.6). То 

се проявява след преброяването през 1975 г. и е свързано с  наслагването на 

превърналите се в постоянно отрицателни стойности на естествения и механичния 

прираст. Синергията на тези демографски загуби е причина за продължаване на 

ескалацията на селското обезлюдяване и през 2001-2011 г., когато  
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Фигура 6. Съотношение между средногодишния механичен и естествен прираст (в ‰) на 

селското население за периодите между преброяванията от 1946 до 2011 г.  

 

средногодишните темпове на намаление на броя на селските жители достигат 

почти до 2 %.  

По-внимателният анализ на причините за високите темпове на 

обезлюдяване на селата в България през втората половина на миналия век води до 

извода за наличието на известна специфика при проследяването  на динамиката в 

разрастването на това социално зло в страната в сравнение с други засегнати от 

явлението европейски държави. Става дума за чисто административната 

трансформация на много жители на селата в градски обитатели заради широко 

практикуваното по време на управлението на тоталитарния режим в България 

кампанийно  въздигане на селски селища в градове и градски квартали без да са 

налице градообразуващи функции и градски облик.  

За да се отграничи  влиянието на „административната“ депопулация при 

изчисляването на действителните темпове на обезлюдяване на селските райони в 

България в настоящия дисертационен труд е използвана вече спомената 

методология, чрез която се определя числеността и темповете на промяна в броя 

на „автентичното“ селско население.  

Изчисленията въз основа на данните в Националния регистър на 

населените места за динамиката в темповете на изменение на така отграниченото 

„автентично“ селско население на 4797-те „автентични“ села стоят в основата на 

направения в дисертационния труд анализ на времевия и териториален обхват на 

„автентичната“ селска депопулация в България от 1946 г. до 2011 г. Отчетени са  

промените в броя на жителите на „автентичните“ села  вследствие на отделяне на 

обособени части от тях и преобразуването им по административен ред в нови 

самостоятелни села. Направените на базата на посочената по-горе методика 

изчисления сочат, че по данни от преброяването през 1946 г.  в „автентичните“ 

4797 села са живеели 4 482 хил. д. - 84.7 % от преброеното в края на 1946 г. селско 
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население (5.294 млн. д.). Това означава, че остатъкът до 100 %  - 15.3 % (831 хил. 

д.) от цялото преброено селско население през 1946 г. всъщност представлява 

броят на жителите на селата, които впоследствие са заличени или пък са обявени 

до 2011 г. за градове или градски квартали.  През 2011 г. броят на жителите на 

„автентичните“ села възлиза на  1 859 хил. души или 96.1 % от броя на 

преброеното селско население(фиг.7). 

 

 

Фигура 7.  Брой на автентичното и преброеното селско населeиние за периода 1934-2011 г. 

 

Средногодишните темпове на намаление на броя на „автентичното“ 

селско население за изследвания 65-годишен период в съществуващите през 2011 

г. 258 общини със селски селища на територията си са показани на картосхемата 

на фиг. 8. За критерий при отграничаване на общините с най-големи демографски 

загуби сред „автентичното“ си селско население в настоящото изследване е 

прието наличието на средногодишни темпове на намаление на броя му с 2 и 

повече процента за периода между 1946 г. и 2011 г. Териториалното съотношение 

между общините с крайно негативна депопулационна динамика в броя на 

автентичното им селско население (показани на фиг. 8 с черен и лилав цвят), от 

една страна, и общините със сравнително по-умерени темпове на „автентична“ 

селска депопулация (с червен цвят), от друга, е красноречива илюстрация за 

наастването на  мащабите на селската депопулация в България през втората 

половина на 20-ти век и началото на 21-ви век. На картосхемата е видно, че 

площта на общините с умерена депопулация на „автентичното“ им селско 

население до 1 % средногодишно (тонирани в розово) заедно с ареалите на 

общините без селска депопулация (зелено и светло синьо) заемат едва около 1/5 от 

територията на страната. 

Картосхемата на фиг. 9 дава представа за пространствените измерения на  
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Фигура 8. Средногодишни темпове на депопулация на „автентичното“ селско население на 

България по общини през периода 1946-2011 г.  

 

 

Фигура 9. Териториална локализация на основните райони (ядра) на „автентичната“ селска 

депопулация през периода 1946-2011г. Легенда : 1 – Западен пограничен район; 2 – Централен 

Предбалкан; 3 – Югоизточен пограничен район 
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най-сериозно засегнатите от  селското обезлюдяване ареали, съставени от общини 

в границите им към датата на преброяването през 2011 г. Изводите от анализа на 

пространствената диференциация в средногодишните темпове на „автентична“ 

селска депопулация водят до отграничаването на три основни крупни райони 

(ядра) на „автентично“ обезлюдяване, в които са достигнати пикове в 

обезлюдяването на „автентичните“ села на територията им. Тези ареали са 

наименовани като Западен пограничен, Югоизточен пограничен и Централен 

Предбалкан. Освен тях по територията на страната са се формирали още 

11микроядра на „автентичната“ селска депопулация, състоящи се от по една 

община. Информацията за обхвата, населението и темповете на „автентичната“ 

селска депопулация в трите основни райони (ядра) е показана в табл. 2. 
 

Таблица 2 Териториален обхват и „автентично“ селско население на формиралите се райони 

(ядра) на ускорена селска депопулация през периода 1946-2011 г. 

 

 Основни райони 

 (ядра) 

на селската 

 депуполация 

Брой на 

включе- 

ните 

общини 

Площ 

кв.км 

Брой на 

населението 

1946 г. 

Брой на 

населението 

2011 г. 

Средногодишни 

темпове  

на депопулация 

1946-2011г. 

(в %) 

Западен  

пограничен  
25 7 815 350 486 

 

57 462 

 

-2.74 

Централен  

Предбалкан 
12 5 725 225 164 54 776 -2.14 

Югоизточен  

пограничен 
13 85 120 257 957 55 480 -2.14 

Общо за трите  

района 

(ядра) 

50 22 060 833 607 167 058 -2.44 

Общо за цялото 

 селско население 

 на страната 

258 110 355 4 596 504 2 026 309 -1.25 

 

В обобщение на Глава 2 могат да се формулират следните по-важни 

изводи: 

Първо, в сравнение с 1946 г. към 2011 г. територията на предимно 

селските райони по градско-селската типология на Евростат е намаляла повече от 

два пъти, а броят на обитаващото я селско население е редуциран повече от 4 

пъти. Понастоящем действащото национално нормативно устройство (Наредба № 

14 от 2003 г.) определя като селски райони общините, в които няма град с 

население над 30 хил. души, а гъстотата на населението е под 150 д./кв. км. 

Според тази дефиниция 231 от 265 общини са класифицирани като селски. Те 

обхващат 81 % от територията на страната и 42 % от цялото население. Предимно 
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селските райони в Европейския съюз заемат 91 % от територията на общността и в 

тях живее над 56 % от нейното население, което е косвен признак за напредналата 

фаза на селската депопулация в България.  

Второ, отрицателното миграционно салдо през периода 1946-2011 г. е 

водещ демографски фактор  за депопулацията на селското население, който 

обуславя почти две трети от демографските загуби на селата. В това отношение 

формиралият се след 1975 г. отрицателен естествен прираст играе второстепенна 

роля.  

Трето, сравнението между темповете на намаление на преброеното и 

„автентичното“ селско население за изследвания период показва, че 

елиминирането на ефекта на „административната“ урбанизация води до 

формирането на представа за по-умерена скорост на селската депопулация.   

Четвърто, влиянието на селската депопулация върху демографските 

структури и процеси в селата се изразява предимно в промяната на типа на 

възпроизводство, в засилване на темпове на демографско остаряване, в 

прекомерната деформация на възрастово-половите структури за населението на  

трите най-малолюдните селищни категории и на селската селищна мрежа 

посредством нарастването на асиметрията в разпределението на селските селища 

по големина.  

Пето, през изследвания период върху територията на България са се 

формирали три основни ядра на интензивно селско обезлюдяване (по границата 

със Сърбия и Турция и в Централен Предбалкан). Тяхното образуване се дължи на 

сливането на землищата на обезлюдяващи се селски селища (предимно много 

малки и малки) в компактни териториални  образувания с характеристики на 

демографски пустини. 

Шесто,  обезлюдяването по селищни категории не е равномерно,  

като най-интензивно намаление на броя на „автентичните“ селища и населението 

им се наблюдава в трите най-многолюдни селищни категории. Регистрирано е 

рязко увеличение на броя на най-малките села, което е придружено с 

незначително увеличение на жителите им в структурата на „автентичното“ селско 

население. В резултат на описаните тенденции структурата на селската селищна 

мрежа се променя в посока към силно намаление на средния брой на жителите на 

едно село по отделните селищни категория, както и в съотношението помежду им 

по брой на „автентичните“ села, включени в отделните категории и по брой на 

обитаващите си ги „автентични“ селски жители.  

Седмо, през изследвания период влиянието на селската депопулация 

върху разпределението на „автентичното“ селското население по височинни пояси 

се изразява посредством осезаемото нарастване на относителния дял на селските 

жители, обитаващи пояса от 500 до 600 м. Подобна тенденция се набюдава и за 

поясите до 50 м. и над 1000 м. н.в., която в случая вероятно е свързана с 

развитието на морския и зимния туризъм.  
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Глава 3. Фактори и последици от разгръщането на селската депопулация  

 

В сравнителен план се има предвид изследването на хърватския демограф 

Ив. Неязмич върху динамиката, факторите и последиците от депопулацията в 

Хърватия от 60-те години на 19-ти век до 1991 г. На фиг.10 е представена добре 

обмислена и структурирана схема на причинно-следствените връзки между 

основните групи фактори, които оказват въздействие върху стартирането, 

развитието и ескалацията на депопулацията във времеви и пространствен аспект). 

Сред факторите в схемата на Неязмич с много съществено значение за селското 

обезлюдяване в България са политическите и икономическите въздействия, които 

до голяма степен обясняват връзката между обезлюдяването и водената през по-

голямата част от втората половина на миналия  
 

 
 

 

Фигура 10. Схема на факторните въздействия върху развитието на териториалната депопулация 

(по Ив. Неязмич, 1991 г.). 

 

век политика на тоталитарната държава спрямо  българското село.Сред тези 

въздействия с най-фатални за селото последици са изземването на поземления 

фонд, добитъка и земеделския инвентар от частните стопани  и създадените по 

съветски образец на практика одържавени стопанства - ТКЗС и АПК.  

Експроприацията води до разкъсване на вековната връзка между селяните 

и земята, до превръщането на селските стопани в мизерно платена наемна работна 

сила, до задържане на съществуващата аграрна пренаселеност и до разтваряне на 

ножицата между условията и стандарта на живот в градовете и селата. В крайна 

сметка, тези негативни тенденции резултират в зараждането и ескалацията на 

масовите изселвания към градовете, довели до интензивно подкопаване на 
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демографския потенциал на селата и до бързо смаляване на шансовете им за 

оцеляване като вид селища. По-голямата част от селските селища 

преждевременно и целенасочено са обявени от тоталитарния режим като 

„безперспективни“ и „със затихващи функции“. 

  Миграцията от селата към градовете без съмнение и понастоящем е сред 

основните фактори за селското обезлюдяване. Влиянието и обаче осезаемо 

затихва предвид на силно изчерпания миграционен и демографски потенциал на 

селските райони не само в България, но и в повечето от развитите страни. Няколко  

високи изселнически вълни към градовете в края на 50-те и началото на 60-те 

години на миналия век подриват сериозно потенциала на селското население за 

просто възпроизводство и са прелюдия към заместването му със задълбочаващ се 

регресивен тип възпроизводство. В края на 50-те и началото на 60-те години на 

миналия век, ¾ от вътрешните мигранти се оказват жители на селата.  

Изселванията са и сред причините за появата на териториално разрастващи се 

ядра на ускорена депопулация в редица отдалечени от големите градове селски 

райони. 

До средата на 70-те години на миналия век изселническият поток село-

град е структуроопределящото направление във  вътрешните миграции в НРБ 

(табл.3). През периода 1946-1975 г.  броят на градското население е нараснал с 

повече от една шеста (със 17.5 %) заради въздигането на села в 140 нови градове. 

Административното присъединяве на селски селища към градовете и 

превръщането им в градски квартали е четвъртият по важност фактор за 

увеличаването на градското население през посочения период.  Постепенното 

изравняване на ролите на отрицателното миграционно салдо и негативния 

естествен прираст в механизма на селската депопулация е свързано с няколко 

фактора от демографско и стопанско естество. От една страна, продължителните и 

масови изселвания на хора предимно в средна и млада възраст от селата в търсене 

на работа и по-добър живот в градовете подриват демографския потенциал за 

нормално естествено възпроизводство на селското население и стопяват 

миграционния му потенциал. От друга страна, изтощава се и потенциалът на 

градовете и промишлените съсредоточия да абсорбират многолюдни миграционни 

потоци от селските райони. 

През периода след 1989 г. роля за депопулацията на селата играят и 

изселванията зад граница. Според статистиката на НСИ от преброяването през 

2011 г., от 132 хил. трайно емигрирали зад граница български граждани през 

периода 2001-2011 г. 26 хил. (19.7 %) са жители на селата. 

Често изтъкван фактор в изследванията на селската депопулация в Европа 

и особено на Балканите е аграрната пренаселеност. Един от първите учени-

статистици, които анализират явлението в България е Анастас Тотев . Той 

изчислява, че излишното земеделско население в надвечерието на Втората 

световна война в България е около 1 млн. души, което води до явна и скрита 
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безработица, а също и до ниски равнища на производителност на земеделските 

стопанства. 
 

Таблица 3. Структура на мигриралите лица по направления на вътрешната миграция за 

периода 1956-2016 г. (в %). 

 

Направления 

на вътрешната 

миграция 

 

Периоди между преброяванията 

 

1956-1965 1966-1975 1976-1985 1986-1992 1993-2001 2002-2011 

Град - град 16.6 30.2 38.3 42.5 46.5 57.4 

Град - село 8.1 9.9 13.3 23.4 26.1 18.4 

Село - град 44.7 42.7 34.3 22.0 16.6 17.2 

Село - село 30.6 17.2 14.1 12.1 10.8 7.0 

Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Етническият състав на селското население по общини и в отделните 

селища играе  съществена роля върху темповете на обезлюдяване на селските 

райони във времеви и териториален аспект. Общата тенденция към промяна на 

съотношението между етносите в селата  през изследвания период е към 

намаляване на дела на българския етнос и съответно към увеличаване на дела на 

турското и ромското малцинство. Констатацията за водещата роля на етническия 

състав по отношение на шансовете за демографско стабилизиране или за 

обезлюдяване на селата и селските райони в България изцяло се подкрепя от 

изводите в извършеното от автора на настоящия дисертационен труд изследване 

на тенденциите в депопулацията на населението на 49-те общини, в които няма 

градове. Резултатите от приложението на йерархичния клъстерен анализ за 

разкриване на факторите, влияещи върху пространствената диференциация на 

показателите за демографската и геодемографската ситуация сред населението на 

изследваните общини показват, че съотношението между българите-християни, от 

една страна, и етнорелигиозните малцинствени общности, от друга, са водещият 

фактор за групирането им в два основни клъстера. Клъстерът „Българско село“ 

обхваща 35 силно обезлюдени общини, населени основно с българи-християни. Те 

се характеризират с крайно неблагоприятни показатели за демографските процеси 

и структури на населението им. Останалите 14 общини, разположени в компактно 

населени с етнорелигиозни малцинствени общности (турци, българи-мюсюлмани 

и роми) региони попадат в клъстер, условно наименован като „Малцинствен“. 

Показателите за демографската ситуация сред населението на включените в 

клъстера изцяло селски общини са значително по-благоприятни в сравнение с тези 

за общините от клъстера „Българско село“.  

Екстраполацията на броя на жителите на всяко едно от съществуващите 

през 2011 г. 5045 селски селища внася допълнителни щрихи в картината на 
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селската депопулация във времеви и в пространствен аспект. На базата на подобна 

екстраполация в настоящия дисертационен труд е направен опит за прогнозиране 

на териториалния обхват на селското обезлюдяване.  Технологията на подобен род 

изчисления включва приложението на линеен регресионен модел, който описва 

изменението в броя на жителите на всяко едно селско селище в България за 

периода между преброяванията през 1946 г. и 2011 г. С помощта на линейната 

екстраполация  са изчислени вероятните изменения в броя на жителите на всички 

съкществували през 2011 г. села за периода до 2050 г. Съвсем логично е 

очакването, че при сегашните темпове на обезлюдяване много от българските села 

ще се обезлюдят напълно до 2050 г. не само на теория. Други пък вероятно ще 

оцелеят или дори ще увеличат броя на жителите си. Идеята е да са потърсят 

пространствените закономерности в картината на селската депопулация на 

общинско равнище в бъдеще и по този начин да се очертаят най-силно 

застрашените от терминална депопулация селски райони в страната. Резултатите 

от направените изчисления за селата  в 258 общини, в които през 2011 г. е имало 

селско население, са показана на  фиг. 11.   

Анализът на резултатите от линейната екстраполация на проявените 

между 1946 и 2011 г. тенденции към изменение в броя на населението по отделни 

селища води до извода, че върху територията на България могат да се отграничат 

две големи зони според степента на съкращаване на селската селищна мрежа на 

общинско равнище до 2050 г. По-голямата по брой на селското население (63.5 % 

от общия му брой през през 2011 г.), но по-малка по територия (46.7 % от площта 

на страната) “благополучна“ зона в бъдеще вероятно ще се отличава с по-

умерени темпове на селска депопулация. Във включените в нея 126 общини 

предполагаемо ще се обезлюдят  не повече от половината от съществувалите на 

територията им през 2011 г. села.  Направената за тази зона прогноза сочи, че до и 

непосредствено след 2050 г. в нея ще оцелеят (т.е. ще продължат да имат 

постоянно население) 1597 села, или 69.8 % от съществувалите през 2011 г. 2287 

селски селища. На фиг. 11 общините със сравнително по-големи шансове за 

запазване на постоянното население в повечето от съществуващите на 

територията им през 2011 г. селски селища са оцветени съответно със зелен, 

светлосин и тъмносин цвят според очаквания интензитет на отпадане на селата от 

общинските селищни мрежи до 2050 г. Най-оптимистичният сценарий със 

стопроцентово запазване до и след 2050 г. на всички съществували през 2011 г. 

села се очаква да се развие на територията на 18 общини – едва 7 % от всички 

общини със селско население. На фиг. 11 тези най-устойчиви на селската 

депопулация административно-териториални единици са оцветени със зелен цвят. 

Преобладаващата част от тях са разположени в компактно заселените с българи-

мюсюлмани предимно или изцяло селски райони в Западните Родопи и долината 

на р. Места. Оцеляването на селските селища там се свързва преди всичко със 
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запазения в тези райони сравнително благоприятен режим на естествено 

възпроизводство.  

„Неблагополучната“ зона, в която се очакват интензивни процеси на 

разпад на съществуващата понастоящем селска селищна мрежа поради 

обезлюдяване на включените в нея села, обхваща 132 общини. Прогнозата за тази 

зона е, че към 2050 г. в нея ще се обезлюдят до 50 % от съществуващите през 2011 

г. селски селища. Зоната заема 53.3 % от територията на страната, а през 2011 г. в 

разположените в нея 2463 села живее 36.5 % от селското население на страната. 

Към 2050 г. се очаква броят на селските селища с постоянно население в зоната да 

намалее четирикратно  - до 598. С най-лоши перспективи са 14 общини по 

границата със Сърбия и отчасти с Македония. Очакванията са, че всичките 289 

села, които са съществували през 2011 г. на територията на тези общини ще се 

обезлюдят напълно до 2050 г.  
 

 
 

Фигура 11. Прогноза за степените на оцеляване на селската селищна мрежа в пространствен 

аспект (по общини) до и след 2050 г.  
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Изложеното в Глава 3 дава основание за извеждане на следните по-важни 

изводи : 

Първо, политическите и икономическите фактори оказват най-силно 

влияние върху появата и развитието на процеса на селска депопулация в България 

през изследвания период. Политиката на тоталитарната държава към българското 

село, унаследената аграрна пренаселеност и стихийно протеклите процеси на 

индустриализация и урбанизация в началото и средата на изследвания период са 

основната причина за зараждането на високи изселнически вълни към градовете. 

Те са довели до сериозно подкопаване на демографския потенциал на селата и до 

невъзможност да бъдат компенсирани прекомерните им демографски загуби на 

хора в млада и средна възраст. Тази специфика в селското обезлюдяване на 

България се допълва с влиянието на редица социално-икономически фактори, 

характерни за епизодите на селската депопулация във всички развити страни, 

каквато е например появата на типичния за това социално зло порочен кръг между 

обезлюдяването и свиването на възможностите за инвестиции и нови работни 

места в селските райони. 

Второ, през по-голямата част от изследвания период влиянието на 

вътрешномиграционния поток село-град е водещо за нарастването на темповете 

на селското обезлюдяване в България. През последната четвърт на миналия век 

отрицателното му въздействие върху демографското развитие на селските райони 

е подсилено от появата и нарастването на абсолютната стойност на отрицателния  

естествен прираст в селата. Диференциацията в темповете на селската 

депопулация по територията на страната в значителна степен е повлияна от 

етническата структура на селското население по общини и отделни селища. 

Селското обезлюдяване на компактно населените с етнорелигиозни малцинствени 

общности общини се характеризира със значително по-умерени темпове в 

сравение с общините където сред селското население доминират  българите-

християни. 

Трето, линейната естраполация на темповете на селското обезлюдяване 

до 2050 г.,   дава основание за сериозен дебат по отношение на провежданите 

социално-икономически политики спрямо българското село. Ако тези политики 

останат непроменени, към средата на века се очертава твърде неблагоприятна 

ситуация, свързана с възможността за достигане до пълно обезлюдяване на 

обширни селски райони Изчисленията  показват, че е възможно да се обезлюдят 

приблизително ¾ от разположените върху 53.3 % от територията на страната 2463 

села. Едва за 18 общини е налице вероятност всички намиращи се на територията 

им 75 села да имат постоянно население и към 2050 г. 
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Заключение 

 

Приложението на идеята за отграничаване на „автентичното“ селско 

население и „автентичните“ селски селища като база за изчисления на  

„автентичните“ (истинските) темпове на селското обезлюдяване заема централно 

място в разработения дисертационен труд. Предлаганата в него методология цели 

да се намалят неточностите при оценката на депопулационните процеси в 

селските райони и селища, привнесени от механичното превръщане на селски 

жители в градски. Въз основа на тази методология е направен и опит за 

прогнозиране на бъдещото развитие на селската депопулация в България във 

времеви и пространствен аспект. Анализът на факторите и тенденциите в 

разгръщането на „автентичната“ селска депопулация и на социално-

икономическите последствия от ескалацията на явлението през периода 1946-2011 

г. в общонационален, регионален и селищен аспект потвърждава представената в 

увода на настоящия дисертационен труд теза за характера и развитието на 

селското обезлюдяване. Тази теза предполага, че  факторите и тенденциите, които 

обуславят мащабите и посоките на протичане на българския епизод на селска 

депопулация, следват с отличими особености преди всичко общите 

закономерности, характеризиращи и съпътстващи процеса на селското 

обезлюдяване в повечето развити страни. Анализът на статистическата 

информация за хода на селската депопулация в България по години и по региони, 

както и направените сравнения с развитието на този процес в останалите 

европейски страни недвусмислено водят до извода за наличието на силно влияние 

на националната специфика в обуславящите селската депопулация фактори. Това 

влияние обяснява и значително по-голямата скорост в протичането на процесите 

на обезлюдяване на българските села в сравнение с всички европейски държави с 

изключение на Беларус. Очертаната национална специфика  допълва и отчасти 

деформира действието в  България на общите закономерности в развитието на 

изучаваното явление, което е характерно за почти всички развити страни през 

периода на тяхната индустриализация и урбанизация и под влияние на 

демографския преход и аграрната пренаселеност. Налице са известни прилики 

между демографските и социално-икономическите параметри, характеризиращи 

българският епизод на селска депопулация и съответните епизоди в Румъния и в 

страни като Русия, Беларус и Украйна, които също са преживели шокова 

депопулация на селата през 20-ти век по време на управлението на тоталитарни 

режими. Настоящото изследване установява и доказва,  че  темповете на 

обезлюдяването на българските села са били в много по-голяма степен повлияни 

от въздействието на политико-идеологически фактори в сравнение със случилото 

се в Западна Европа и в някои източноевропейски държави като Полша и 

Югославия, в които не е допуснато да бъде наложен съветския модел на 
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колективизация в селското стопанство и да бъде прекъсната пъпната връв между 

селяните и земята-кърмилница.   

На първо място по сила на въздействие сред политическите фактори, повлияли за 

ускоряването на селската депопулация в България,  е политиката спрямо 

българското село на управлявалия страната до края на 1989 г. тоталитарен режим. 

Осезаемо е и влиянието на тежкия и продължителен преход към демокрация и 

пазарно стопанство. Най-важните политически действия, които са повлияли 

съществено (а в много случаи и фатално) върху хода и ескалацията на селското 

обезлюдяване несъмнено са решенията за провеждането на насилствената 

колективизация на земята и земеделския инвентар през периода 1948-1962 г. 

Съществена е и ролята на унаследената от предходните десетилетия аграрна 

пренаселеност на селските райони, водеща до ниска производителност и скрита 

безработица в селското стопанство. Те допринасят за разтварянето на ножицата 

между условията и стандарта на живот между селата и градовете. Зараждането на 

високи миграционни вълни към градовете и промишлените съсредоточия, които 

са основният катализатор в процеса на интензивното обезлюдяване на селските 

райони в България, е пряко следствие от негативното синергично въздействие на 

колективизацията и аграрната пренаселеност върху шансовете за оцеляване и 

устойчиво развитие на българското село.  

Съществено влияние за формирането на регионални различия в темповете 

на обезлюдяване в България играе етническият фактор. Механизмът на 

въздействието му е свързан с различните режими на възпроизводство на селското 

население в регионите, общините и селищата,  компактно населени с българи-

християни, от една страна, и с етно-религиозни малцинствени общности, от друга.  

Проследяването на динамиката в броя на селското население по региони, 

общини и отделни селища през последните десетилетия недвусмислено дава да се 

разбере, че процесът на депопулация на селските райони в България далеч не е 

приключил. Цитираните в настоящия дисертационен труд сравнения между 

демографските и социално-икономическите параметри на епизодите на селска 

депопулация в България и европейските страни с най-многолюдно селско 

население също водят до подобен извод.  

Избраният за нуждите на изследването на селската депопулация в 

България методологичен подход към изучаването на проблема, критичният 

преглед на представените научни публикации по темата, събраната статистическа 

информация и извършените въз основа на нея  изчисления и анализи за 

причините, темповете и перспективите пред обезлюдяването на селските райони, 

на отделните селски селища и селищни категории, дават необходимата увереност 

да се отчете, че формулираните в увода цел и задачи на изследването като цяло са 

изпълнени.  Основанията в подкрепа на това твърдение са следните: 

1. Извършеното изследване е сред много малкото проекти в българската 

научна литература,  които са изцяло посветени на депопулацията на селските 
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райони и селища в страната и причинените от нея демографски и социално-

икономически проблеми през периода от средата на миналия век до наши дни. По 

отношение на проследяването на темповете на депопулация на регистрираното и 

„автентичното“ селско население през периода 1946-2011 г. представената 

разработка засега е единствена в научната литература.  

2. Приложена е нова методология за изчисляване на темповете на 

селската депопулация на базата на отграничаването на „автентичното“ селско 

население и на обитаваните от него „автентични“ селски селища. Смисълът от 

приложението на подобен подход е да се ограничат неточностите, внесени от 

„административната“ урбанизация в пресмятането на истинските, „автентични“ 

темпове на селското обезлюдяване в България. Така се елиминира влиянието на 

механичното трансформиране на селски жители в градски обитатели като 

следствие от  необоснованото преобразуване на много селски селища в градове и 

в нови градски квартали. Статистически е доказано влиянието на селската 

депопулация върху измененията в обхвата и структурата на селската селищна 

мрежа. Проследена е връзката между етапите на социално-икономическото 

развитие на страната и особеностите на провежданите спрямо селото политики, от 

една страна,  и процеса на обезлюдяване на селата и неговата ескалация във 

времето и пространството, от друга. 

3. Направени са редица сравнения между параметрите, характеризиращи    

българския епизод на депопулация, със съответните  показатели за епизодите на 

обезлюдяването на селските райони в редица европейски държави. Целта на 

подобно съпоставяне е да се разграничи въздействието на специфичните за 

България фактори за появата и ескалацията на селската депопулация от общите за 

европейските и останалите развити държави в света влияния и исторически 

предпоставки,  които имат отношение към зараждането, апогея и края на селското 

обезлюдяване. 

4. На базата на линейната екстраполация на величините, характеризиращи   

динамиката в броя на съществуващите понастоящем около 5000 селски селища в 

България,  е направен опит да се прогнозира намалението на броя на селското 

население и  темповете на разпадане на селската селищна мрежа по общини до 

2050 г. 

          Работата по изясняване на причините, последствията и тенденциите към 

продължаване или спиране на процеса на обезлюдяване на селата на национално и 

регионално равнище трябва да продължи в следните насоки:  

1. Изследванията на селската депопулация трябва да се задълбочат и да се 

фокусират в направления, сред които с особена важност се отличват опитите да се 

опишат и предвидят краткосрочните и дългосрочните демографски и социално-

икономически последствия и щети за обществото от ескалацията на това социално 

зло.  
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2. Необходимо е детайлно да се проучи опитът на други страни при 

съдаването и  пратиктическото приложение на политики за социално-

икономическо стимулиране на селските райони и за намаляване на различията в 

стандарта на живот между селата и градовете. В този смисъл особено значение 

придобива изработването на набор от комплексни мерки за стимулиране на 

задържането на младите хора в селата посредством запазване и разширяване на 

достъпа до публични услуги и въвеждането на данъчни и други финансови 

облекчения за нови инвестиции в икономиката на селските райони. 

3. Съществено за България е проучването и критичната оценка на 

натрупания в редица развити страни опит в създаването на  несвързани със 

селското стопанство работни места в селата и в модернизацията на комунално-

битовата и транспортна инфраструктура на селските райони чрез механизмите на  

данъчното стимулиране,  а също и чрез директна и индиректна подкрепа за 

малкия, средния и семейния бизнес на селските жители със средства от 

националния бюджет и от европейските фондове. 

4. Първата стъпка към систематизирането на изследванията върху 

селската депопулация в България е изграждането на единна информационна 

система, която да включва каталогизиране и оценка (категоризация) на 

съществуващата демографска, природо-географска и социално-икономическа 

информация за всяко едно от петте хиляди селски селища с оглед на ресурсите и 

перспективите за демографско им  оцеляване и устойчиво социално-икономическо 

развитие. Тази информационна система трябва да съдържа данни за показателите 

за демографските структури и процеси, за очакваните варианти за изменение на 

демографската ситуация, за стопанския и природо-географския потенциал за 

оцеляване в бъдеще - структура на заетостта, използване на поземления фонд, 

теренни и почвено-климатични условия за развитието на земеделието, на горското 

стопанство и на туризма, а също данни за историята и традициите на отделните 

селища. Точната преценка за перспективите пред развитието на всяко едно от 

българските села в обозримо бъдеще без съмнение е крайъгълният камък в 

изработването на работещи програми за поддържане и възраждане на селата, за 

които има обосновани на базата на събраната информация доказателства за 

наличието на потенциал да оцелеят като самостоятелни селища в средносрочен и 

дългосрочен план.  
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IV. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

 

Теоретични приноси 

 

[1] Дефинирани са нови в научните изследвания понятия за  

„автентично“ селско население, за „автентично“ селско селище и 

„автентична“ селска депопулация. Направени са разграничения между 

„автентичните“ и регистрираните от официалната статистика темпове на 

депопулация на селското население и селските селища в България. Описана е 

методологията за отграничаване на „автентичното“ селско население и 

„автентичните“ селски селища от традиционно използваните понятия и представи 

за селско население и селски селища. Доказана е ползата от изчисляването на 

„автентичните“ (истинските) темпове на обезлюдяване на селата за повишаване на 

коректността в анализа на селската депопулация в България.  

[2] Статистически е доказано влиянието на „административната“ 

депопулация – демографските загуби на селата вследствие на обявяването на част 

от тях за градове или нови градски квартали върху изчислените въз основа на 

данните от преброяванията през  1946-2011 г. средногодишни темпове на селско 

обезлюдяване.  

[3] Анализирани са регресионно-корелационните зависимости между 

резултативния признак „средногодишен темп на селската депопулация“ и 

факторните признаци „миграционното салдо за селското население“, „естествен 

прираст на селското население“ и „дял на хората на възраст 65 и повече години“ 

през изследвания период за цялото селско население на страната. Доказана е и 

зависимостта между средногодишните темпове на нарастване на брутния 

вътрешен продукт на човек от населението и  темповете на селската депопулация 

за периода 1950-2000 г.  

[4] Статистически е доказано влиянието на селската депопулация върху 

селската селищна мрежа посредством увеличението на стойността на коефициента 

на Юл за асиметрия по отношение разпределението на  селските селища по брой 

на населението им в началото и в края на изследвания период.  

[5] С помощта на йерархичния клъстерен анализ и построения на базата на 

получените резултати граф-дендрит на обединяването в групи (клъстери) на изцяло 

селски общини в България според сходството в показателите за демографската 

ситуация сред населението им е доказано влиянието на етническата структура 

върху териториалната диференциация в темповете на селското обезлюдяване. 

[6] Направени са сравнения между демографските и социално-

икономическите параметри, характеризиращи епизодите на селската депопулация 

в България и  шестте европейски страни с най-многолюдно селско население. 
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Практико-приложни приноси 

 

[1] Направен е критичен преглед на научната литература по 

проблемите на  селското обезлюдяване в България и развитите страни, който 

може да подпомогне работата на студентите и преподавателите в областта на 

демографията, географията на населението , аграрната икономика и социологията 

на селото.  

[2] Анализирано е съвременното състояние и актуалната демографска 

ситуация в селските райони на България заедно с прогнозите за времевата и 

териториалната ескалация на процеса на обезлюдяване на селата в отделените 

общини са изходна точка за разработването на политики и мерки от страна на 

централната и местните администрации за редуциране на отрицателните 

последствия от депопулацията и разпада на селската селищна мрежа. В това 

отношение помощ могат да окажат и цитираните в дисертационния труд подходи 

към решаването на проблемите в някои от по-сериозно засегнатите от селската 

депопулация развити страни.  

[3] Обосновано е предложение до правителството, институциите и 

общинските администрации за създаване на единна информационна база за 

демографския, икономическия и природогеографския потенциал на 

съществуващите понастоящем около 5000 селски селища. Цел на предложението е 

каталогизирането и категоризирането на шансовете за оцеляването на всяко 

селище в  кратскосрочен, средносрочен и дългосрочен план с оглед 

формурирането на национални и общински стратегии и планове за подпомагане на 

селата с доказан потенциал за съществуване и места за правене на инвестиции. 

Прилагането на този подход ще очертае ясна и детайлизирана картина в кои 

общини е необходимо да се съсредоточат основните средства от националния 

бюджет и програмите за развитие на селските райони в Европейския съюц с оглед 

на постигането на оптимални за финанксовите възможности на страната резултати 

в усилията за съхраняване на жизнеспоспобната част от селската селищна мрежа и  

прилежащата инфраструктура.  
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