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Дисертационният труд е в обем от 493 страници, от  които  301 

основен текст. В структурно отношение включва увод, изложение в 

четири глави, заключение, списък на използваната литература и 

приложение. Използваната литература съдържа 213 източника (20 на 

кирилица, 182 на латиница и 11 източници на статистическа 

информация). В основния текст са включени 81 фигури, 8 схеми и 15  

таблици. В приложението са включени 75 таблици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на _  _IX.2021 г. от 

    __ часа в _ ______ _, на открито заседание на Научното жури. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

библиотеката на ИИНЧ при БАН. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на изследвания проблем 

От края на миналия век във всички европейски страни се 

наблюдава понижаване и задържане на раждаемостта под равнището, 

необходимо за просто възпроизводство, след като в много от тях през 80- 

те години тоталният коефициент на плодовитост (ТКП) е със средни 

стойности над 2,0. Най-значимата промяна във фертилния модел в 

Европа през последните няколко десетилетия се отнася до отлагането на 

ражданията на фона на ниската и намаляваща раждаемост. 

В много от европейските страни средната възраст при раждане на 

дете вече надвишава 30 години. Такъв късен модел на раждаемост не е 

бил изключение в миналото, когато семействата са големи и жените 

често раждат деца до края на репродуктивния си живот. Основната 

разлика между този и съвременния модел на раждаемост, която изразява 

и най-радикалната промяна в него, е свързана именно с късния старт на 

формиране на семейството и по-точно със средната възраст, на която 

жените раждат първото си дете. Днес в повечето страни от Западна, 

Северна и Южна Европа жените стават майки за първи път на възраст 

над 29 години, докато през 70-те години на миналия век този диапазон е 

23-25-годишна възраст. Отлагането на първото раждане в някои от 

страните продължава без прекъсване повече от четири десетилетия и е 

една от най-видимите характеристики на фертилния модел в развитите 

общества. Развитието на този процес има основен принос за появата на т. 

нар. „най-ниската ниска“1 раждаемост след 1990 г., широко 

разпространена в страните от Южна и Източна Европа. Достигнатите 

ниски равнища на ТКП поставят и България в групата страни с „най- 

1 Терминът е въведен от Кьолер и Ортега и обозначава стойности на ТКП под 1,3 

деца средно на една жена във фертилна възраст (Kohler & Ortega, 2002). 
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ниска ниска“ раждаемост през периода 1995-2005 г. като тези критично 

ниски стойности на напречния коефициент могат до голяма степен да 

бъдат обяснени с промените във възрастовия модел на раждаемостта и с 

появата на преход към отлагане на ражданията за по-късна фертилна 

възраст. 

В страните от Централна, Югоизточна и Източна Европа 

преходът към отлагане на ражданията започва сравнително по-късно, 

след прехода към пазарна икономика, и той засяга главно поколенията 

жени, родени след 1970 г. Тъй като за тези страни е характерен 

относително ранният модел на раждаемост, то процесът на отлагане 

стартира от сравнително ниски възрасти при раждане на първо дете, 

както и по-късно в сравнение с другите европейски страни. 

Процесът на отлагане на ражданията има редица последици 

както на обществено (макроравнище), така и на индивидуално 

(микроравнище) ниво. Една от основните последици на микроравнище от 

сегашното отлагане на раждане е свързана с факта, че по-късен старт, при 

равни други условия, може да доведе до редуциране на крайното 

потомство на една жена. В крайна сметка доброволното отлагане може да 

доведе и до принудително безплодие поради биологичните възможности 

на жените за репродукция, които се повлияват негативно от нарастването 

на възрастта. В резултат на това отлагането на индивидуалните раждания 

се отразява върху общото равнище на раждаемостта и води до нейното 

намаление. 

Основните последици на макроравнище са свързани с влиянието 

на отлагането на ражданията върху завършената кохортна раждаемост на 

жените, размера на кохортите на родените деца и върху измененията на 

характеристиките на самия повъзрастов модел на раждаемост на 

кохортите. Отлагането на раждането има конкретни ефекти и върху 
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развитието на процесите на остаряване на населението, на изменение на 

неговите демографски структури и на възпроизводството на населението. 

Не на последно място трябва да се посочи, че преходът към отлагане на 

ражданията има значение и влияние и върху начина, по който се измерва 

раждаемостта на агрегирано ниво. Определянето и точното измерване на 

отложените раждания е от решаващо значение за изучаване на 

раждаемостта в сегашния и в бъдещи периоди не само заради 

коректността на аналитичните заключения, но и поради евентуалните 

икономически, социални и политически последици от тях. При наличието 

на широко разпространено отлагане на ражданията, традиционните 

периодни показатели за раждаемостта трябва да се тълкуват много 

внимателно. 

Процесът на отлагане на ражданията в България е слабо изучен, а 

страната е включена само в няколко мащабни международни 

сравнителни изследвания. В България практически липсват и 

изследвания за кохортната раждаемост главно поради високите 

изисквания към информационната база. Изследването на раждаемостта 

само въз основа на напречни измерители, какъвто е и тоталният 

коефициент за плодовитост, не позволява да се изучат в дълбочина 

всички негови характеристики и детерминанти. Това може да доведе до 

изкривяване на изводите и заключенията относно настоящия и още 

повече – бъдещия режим на раждаемост и демографско възпроизводство. 

 

2. Обект и предмет на изследването 

 
Обект на настоящото изследване е раждаемостта в България на 

кохортите жени, родени след 1932 г. Предмет на изследване са размерът 

и структурата на отложените раждания – общо и по ранг на роденото 
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дете, за календарния период 1980-2018 г. и за кохортите жени, родени 

през периода 1932-1990 г. 

 

3. Цел и задачи на изследването 
 

Цел на настоящия дисертационен труд е да изследват промените 

в равнището на раждаемост в България в контекста на протичащия 

преход към отлагане на ражданията и наблюдаваните изменения в 

повъзрастовия модел на раждаемостта, в кохортен и периоден аспект. 

Осъществяването на така формулираната цел изисква 

изпълнението на следните изследователски задачи: 

1. Да се идентифицира протичането на преход към отлагане на 

ражданията, неговото начало и етапи на развитие в кохортен и периоден 

план. 

2. Да се позиционира преходът към отлагане на ражданията в 

България в европейски контекст. 

3. Да се изчислят и анализират периодни показатели за раждаемост по 

ранг, изчистени от изкривяванията, дължащи се на промените в 

повъзрастовия модел на раждаемост и на прехода към отлагане на 

ражданията (вкл. повъзрастово-паритетния тотален коефициент за 

плодовитост посредством построяване на таблици за раждаемост за 

периода 2010-2018 г.). 

4. Да се реконструира и анализира фертилната история – общо и по 

ранг на роденото дете, на поколенията жени, които стартират и формират 

прехода към отлагане на ражданията. 

5. Да се определи размерът и тежестта на „липсващите“ раждания по 

ранг за достигнатите ниски равнища на раждаемостта в кохортна и 

периодна перспектива и да се анализира влиянието на отложените 
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раждания върху наблюдаваната ниска раждаемост през последните три 

десетилетия в България. 

6. Да се прогнозират равнищата на завършена кохортна раждаемост за 

жени от поколенията, родени до 1990 г. в България, които все още са във 

фертилна възраст. 

 

4. Основна теза на изследването 
 

В настоящото изследване се поддържа тезата, че ниската 

раждаемост в България се обуславя от промяната в режима на 

раждаемост, настъпила след средата на миналия век, в комбинация със 

стартирането на прехода към отлагане на ражданията. За феномена на 

много ниската раждаемост допринасят и недемографски движещи сили 

каквито са значителните икономически и социални трансформации на 

обществото от 90-те години на миналия век, ограничаването на 

пронаталистичните политики и други предпоставки, които остават извън 

рамките на настоящото изследване. 

 

5. Изследователски подход на изследването 
 

Сложността на изучаваните явления и на многопластовия период 

на изследването обусловиха необходимостта от прилагане на системен и 

комплексен подход, което дава възможност за изграждане на цялостна 

картина на протичащите процеси в страната. Получените резултати 

демонстрираха големите познавателни и аналитични възможности на 

възприетия комплексен подход за изследване на динамиката на 

раждаемостта чрез кохортни и периодни методи. За разлика от 

изследванията в периоден план, при които е трудно да се направи 

разграничение между реалното намаление в броя на родените деца 

(квантум ефект) и редуцирания брой на ражданията вследствие на темпо 
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ефекта, то разграничението и измерването на квантум и темпо промените 

в кохортната раждаемост е ясно дефинирано. Наред с това, кохортният 

анализ е особено важен за оценка доколко наблюдаваните тенденции са 

дългосрочни и предсказуеми. Преходът към отлагане на ражданията 

може да бъде ясно уловен и измерен именно от кохортна перспектива. 

Периодният подход в изследването е използван за коригиране на 

недостатъците на периодните измерители, които се изкривяват в периоди 

на смяна на повъзрастовия фертилен модел и поради влиянието на 

прехода към отлагане на ражданията. 

 

6. Източници на информация 

 
Използвана е статистическа информация за раждаемостта от 

НСИ – Преброяване на населението през 1992, 2001, 2011 г., извадкови 

изследвания за раждаемостта „Раждаемост и репродуктивно поведение на 

населението“ през 1992, 2001 г. и Статистически годишници за периода 

2009-2018 г. Втори основен източник на статистическа информация е 

базата данни на Института за демографски изследвания „Макс Планк“ 

(HFD). За целите на международния сравнителен анализ са използвани и 

базите данни на Евростат, Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (OECD), Организация на обединените нации 

(UN), Световната банка (WB), Виенския институт по демография (VID) и 

др. 

 
7. Ограничения на изследването 

 

Основното ограничение на изследването е от информационно 

естество. Реконструирането на данните за разпределенията на жените по 

едногодишна възраст и паритет изискват детайлна информация за 

ражданията и умиранията на жените по възраст, паритет и поколение. 



9 
 

Данни за умиранията по възраст и паритет въобще не се публикуват у 

нас. Поради това в изследването умиранията и ражданията са моделирани 

за периода 2009-2018 г. 

За да се осигури максимална съпоставимост на динамичните 

редове за кохортната раждаемост, при реконструкцията на данните е 

приложена методиката на базата данни за раждаемостта (HFD). Тъй като 

възприетият от тях моделна кохортна раждаемост включва само 

динамиката при ражданията и умиранията, в настоящето изследване 

също не се отчитат миграциите. Още повече, че данни за мигриралите 

жени по едногодишна възраст и паритет въобще не се събират и 

публикуват от статистиката. 

На фона на множеството ракурси, от които се изследва ниската 

раждаемост в развитите страни през последните десетилетия, настоящото 

изследване се фокусира върху демографските аспекти, като не се 

коментират социологическите, икономическите, психологическите и др. 

детерминанти, които остават извън целите на дисертационния труд. 

Друго ограничение на настоящото изследване произтича от 

поставената цел. Доколкото то е фокусирано върху въпроса дали 

задържането на ниски равнища на раждаемостта у нас се дължи на 

прехода към отлагане на ражданията и върху възможността да се направи 

оценка на неговата тежест върху ниската раждаемост, то факторите, 

макар и от първостепенна важност, не са разгледани в този труд. 
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II. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 
СПИСЪК НА СХЕМИТЕ В ТЕКСТА 

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА 

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ В ТЕКСТА 

ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ В ТЕКСТА 

УВОД 

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА ОТЛОЖЕНИТЕ РАЖДАНИЯ И НИСКАТА РАЖДАЕМОСТ 

1.1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТЛОЖЕНИТЕ 

РАЖДАНИЯ 

1.1.1. Съвременни теории за ниската раждаемост и 

отложените раждания 

1.1.2. Феноменът на „най-ниската ниска“ раждаемост 

1.1.3. Периоден и кохортен подход при изследване на 

раждаемостта 

1.1.4. Основни етапи на прехода към отлагане на ражданията в 

периодна и кохортна перспектива 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО44 

1.2.1. Методи за ажустиране на периодните измерители за 

раждаемостта 

1.2.2. Методи за декомпозиране на „липсващите/добавените“ 

раждания 

1.2.3. Методи за прогнозиране на кохортната раждаемост 
 

1.3. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА, МОДЕЛ И МЕТОД ЗА РЕКОНСТРУИРАНЕ 

НА КОХОРТНАТА ИСТОРИЯ НА РЕАЛНО ПОКОЛЕНИЕ ЖЕНИ 
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ВТОРА ГЛАВА. ТЕМПО И КВАНТУМ ЕФЕКТИ НА ОТЛОЖЕНИТЕ РАЖДАНИЯ 

ВЪРХУ НАПРЕЧНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ НА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

ПЕРИОДА 1992-2018 Г. 

2.1. РАЗВИТИЕ НА РАЖДАЕМОСТТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ПРЕЗ 

ПЕРИОДА 1960-2018 Г. 

2.2. ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ОТЛАГАНЕ НА РАЖДАНИЯТА 

ВЪРХУ ПЕРИОДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЖДАЕМОСТ В БЪЛГАРИЯ ПО РАНГ 

2.3. ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ РАЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЕРИОД 

ТРЕТА ГЛАВА. КОХОРТЕН МОДЕЛ НА ПРЕХОДА КЪМ ОТЛАГАНЕ НА 

РАЖДАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

3.1. ЗАВЪРШЕНА И КУМУЛИРАНА КОХОРТНА РАЖДАЕМОСТ ПО РАНГ 

НА ПОКОЛЕНИЯТА ЖЕНИ, РОДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1930-1990 Г. 

3.2. КОХОРТНА СРЕДНА ВЪЗРАСТ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ПО РАНГ НА 

ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ 

3.3. КОХОРТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЖЕНИТЕ ПО БРОЙ НА РОДЕНИТЕ 

ДЕЦА И РАВНИЩА НА БЕЗДЕТНОСТ СРЕД ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ЖЕНИ 

3.4. ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО В РАВНИЩЕТО НА 

ЗАВЪРШЕНА КОХОРТНА РАЖДАЕМОСТ ПО ПАРИТЕТНИ КОМПОНЕНТИ НА 

ПРОМЯНАТА 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОХОРТНАТА РАЖДАЕМОСТ ЗА 

ПОКОЛЕНИЯТА ЖЕНИ, РОДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1975-1990 Г. В БЪЛГАРИЯ 

4.1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЕТОДА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА 

КОХОРТНАТА РАЖДАЕМОСТ 

4.2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ПРЕХОДА КЪМ ОТЛАГАНЕ НА 

РАЖДАНИЯТА В КОХОРТНА ПЕРСПЕКТИВА 

4.3. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОГНОЗАТА ЗА ЗАВЪРШЕНА КОХОРТНА 

РАЖДАЕМОСТ НА ПОКОЛЕНИЯТА ЖЕНИ, РОДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1975-1990 Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността 

на изследвания проблем. Очертани са последиците от процеса на 

отлагане на ражданията както на обществено, така и на индивидуално 

ниво. Подчертана е необходимостта от прилагане на подходящи методи и 

показатели за анализиране на динамиката в показателите за раждаемост в 

условията на протичащ преход към отлагане на ражданията. Определени 

са обектът и предметът на изследването, дефинирани са целта и 

изследователските задачи. Формулирана е основната теза.   Посочени 

са ограниченията и основните информационни източници на 

изследването. 

Първа глава представя теоретико-методологичните  основи 

на изследването на отложените раждания и ниската раждаемост. В т. 

1.1. са проучени теоретичните направления, имащи отношение към 

процеса на отлагане на ражданията и са систематизирани основни 

понятия, като: „фертилен модел“, „ниска раждаемост“, „най-ниска ниска 

раждаемост“, „отлагане на ражданията“, „преход към отлагане на 

ражданията“. 

Направеното проучване показа, че основните теоретични 

концепции, имащи отношение към процеса на отлагане на ражданията, са 

теорията за Втория демографски преход (ВДП), някои икономически 

теории и теорията за преход към отлагане на ражданията (ПОР). На 

основата на анализираните данни за раждаемостта в страните от 

Централна и Източна Европа след 1990 г. Кьолер и кол. привеждат 

доказателства за протичането на самостоятелен преход, т. нар. „преход 
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към отлагане на ражданията“ (ПОР)2. По време на тяхното изследване 

три страни в Южна Европа, пет в Централна и Източна Европа и шест от 

бившия Съветски съюз имат стойности на ТКП под 1,3 деца. Те доказват, 

че тези ниски равнища на ТКП се дължат на отлагане на ражданията, 

което води до силен спад на стойностите на периодния измерител на 

раждаемостта. Авторите правят извода, че основен движещ фактор, който 

води да отлагане на раждаемостта в страните от Южна, Централна и 

Източна Европа и някои бивши съветски страни, не е преминаването към 

нов политически режим или тежката икономическа криза, колкото 

създадената по-обща икономическа несигурност. Докато основната 

движеща сила зад ВДП е себереализацията на индивидите (Lesthaeghe & 

Surkyn, 2004), зад икономическите теории – покриването на 

материалните нужди, то зад ПОР това е несигурността, поради която се 

отлага създаването на семейство и раждането на дете за подходящ бъдещ 

момент. Резултатите от направения преглед на литературата показват, че 

теорията за преход към отлагане на ражданията дава добра обяснителна 

рамка на достигнатите много ниски равнища на раждаемост в Източна, 

Централна и части от Южна Европа. Прилагането на теоретичната рамка 

на ПОР към настъпилите промени в раждаемостта в България през 

разглеждания период позволи да се акцентира върху значимостта на 

отложените раждания и да се изследват техният размер, тежест, 

специфика, етапи на прехода и перспективи за развитието им. 

Направен е преглед на предимствата и недостатъците на двата 

подхода при изследване на демографските събития. Наблюдаваните 

 

2 Систематичен анализ на последствията от промените в повъзрастовата периодна 

раждаемост е извършен от Кьолер, Билари и Ортега (Kohler, Billari & Ortega, 

2002), които въвеждат термина „преход към отлагане на раждаемостта“ (на англ. 

postponement parenthood transition). 
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демографски събития зависят едновременно от два вида фактори: 

условия на периода, в който се извършват, и условия и събития, които са 

били налице в миналото. За да се разберат причините за настъпване на 

дадено демографско явление и за да се предвиди как ще се развива в 

бъдеще, трябва да се държи сметка едновременно за условията в периода 

на наблюдението и за условията, при които са живели в миналото 

участващите в явлението. Оттук произлизат и двата подхода за 

анализиране на демографските данни – напречен и надлъжен анализ (по 

кохорти). 

Предимствата на анализа в напречна перспектива са следните: не 

е „взискателен“ към информационната база; по-удобен е от практическа 

гледна точка и е с по-добре развит инструментариум; може да бъде 

своеобразна „моментна снимка“ на текущото състояние, като по този 

начин позволява да се уловят краткотрайните колебания в хода на 

демографските процеси. Този подход има два основни недостатъка. 

Първо, той не отчита характеристиките и особеностите на отделните 

кохорти, които в даден момент осигуряват възпроизводството на 

населението. Всички периодни измерители се прилагат към синтетични 

кохорти. Второ, съществува опасност да се „пренесат“ в бъдещето 

явления, които са резултат от специфичните условия в периода на 

наблюдение. 

Основното предимство на надлъжния анализ е, че той дава 

възможност да се изследва т. нар. „календар на ражданията“ (т. е. 

разпределението на ражданията в рамките на жизнения цикъл на 

кохортите). Това е особено важно, тъй като съвременните фертилни 

модели се характеризират с широко разпространение на семейното 

планиране и появата на всяко дете до голяма степен зависи от вече 

достигнатия паритет на двойката, както и от календара на предходните 
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раждания. Надлъжният анализ дава възможност да бъдат изчислени по- 

детайлни индикатори, характеризиращи раждаемостта на една реална 

кохорта. В същото време, кохортният подход в по-дългосрочна 

перспектива е единственият надежден начин да се анализира каква част 

от предполагаемите „отложени“ раждания са само забавени във времето 

и каква част от тях няма да бъдат реализирани въобще. Основен 

недостатък на надлъжния анализ е необходимостта от много детайлна 

информационна база. 

В настоящото изследване се използва основно кохортният 

подход, защото кохортната раждаемост у нас не е изследвана след 

средата на миналия век, а, преходът към отлагане на ражданията може да 

бъде ясно уловен и измерен именно от кохортна перспектива. 

Периодният подход е използван в изследването, за да се откроят и 

коригират недостатъците на периодните измерители, които се изкривяват 

в периоди на смяна на повъзрастовия фертилен модел и поради 

влиянието на прехода към отлагане на ражданията. 

Методологичните основи на изследването са описани в т. 1.2. 

Обособени са няколко основни групи методи. 

Методи за ажустиране на периодните измерители за 

раждаемостта в период на преход към отлагане на ражданията. Поради 

трудността да се направи разлика в периодна перспектива между 

„истинския“ спад (квантум ефект) и временно понижаващото влияние на 

изместването на времето на раждане на дете (темпо ефект) бе 

необходимо да се ажустират периодните измерители за раждаемост за по- 

добро приближение към реалните процеси. Приложените два метода за 

ажустиране на Бонгаартс и Фини и на Кьолер и Ортега позволяват да се 

изчистят различните видове изкривявания, на които са подложени 

конвенционалният     (ТКП)     и     повъзрастово-паритетният     тотален 
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коефициент на плодовитост (ППТКП) в условия на преход към отлагане 

на ражданията. Коригирани са т. нар. „липсващи“ или „добавени“ 

раждания през една календарна година в България като са премахнати 

темпо ефектите (времеви нарушения) и други деформации поради 

промени във възрастово-паритетното разпределение на фертилните 

контингенти. 

Чрез методите за разлагане може да се оцени количественият 

аспект на прехода към отлагане на ражданията и тежестта на промените в 

раждаемостта от даден ранг върху общата промяна на раждаемостта през 

дадена година, период или за дадено поколение жени. В периодна 

перспектива   се   изчислява   абсолютният   брой   на   „липсващите”   и 

„добавени” раждания през дадена година или период поради изменения в 

средната възраст за раждане на дете, изменения в композицията на 

фертилните контингенти по възраст и паритет и поради количествени 

промени в раждаемостта. Наблюдаваните промени в равнището на 

кохортна раждаемост чрез метода на декомпозиране се разлагат на 

ефекти от промените на последователните преходи към по-висок паритет. 

За прогнозиране на завършената кохортна раждаемост е 

избран методът на референтната кохорта. Измерва се отлагането и 

възстановяването на ражданията и се анализира мащабът на тези процеси 

по поколение на майката и ранг на роденото дете. На базата на този 

анализ се разработват прогнозни сценарии за равнището на завършена 

кохортна раждаемост на жени все още във фертилна възраст. 

За прилагане на изброените методи за кохортен анализ бе 

допълнена базата данни за раждаемостта (HFD) за България за 

поколенията жени, родени след 1960 г. За възстановяването на реалната 

фертилна история на тези кохорти са реконструирани разпределенията на 

жените по едногодишни възрасти и брой деца за всяка календарна година 
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от периода 2009-2018 г. чрез допълнителна обработка на данни от 

преброяването на населението през 2011 г. и от текущата статистика като 

е използван адаптиран от автора метод за реконструкция. Осъществени 

са редица допълнителни стъпки за адаптиране на информационната база 

в съответствие с поставените задачи. За да се осигурят необходимите 

параметри на базата данни, вкл. и съпоставимост и коректност в процеса 

на допълване на динамичните редове данни е приложена и адаптирана 

методологията на базата HFD. Реконструкцията на кохортната фертилна 

история на поколенията, родени през периода 1960 - 2011 г. обхваща не 

само раждаемостта, но и процеса на смъртност. След извършване на 

необходимите дезагрегация и агрегация на началните данни за 

получаване на изходните разпределения по възраст и паритет, е 

извършено придвижване по време, необходимо за получаване на данните 

по кохорти. 

В т. 1.3. са описани използваните модел и данни за 

реконструкцията на кохортната история на жените в България, както и на 

завършената кохортна раждаемост на жените, родени преди 1970 г. 

Във втора глава са представени резултатите от напречния 

анализ на раждаемостта в България и Европа като е изследвана степента 

на влияние на времевите колебания във фертилния модел върху 

достигнатото ниско равнище на периодните измерители за раждаемостта. 

В т. 2.1. са представени са резултатите от емпиричното 

изследване на раждаемостта в европейските страни през периода 1960- 

2018 г. Получените резултати от международния сравнителен анализ 

показват, че наблюдаваните промени в раждаемостта в България са част 

от една по-глобална промяна в режима на възпроизводство. Въпреки 

различния демографски контекст и различното ниво на социално- 

икономическо развитие, промените във фертилния модел на различните 
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европейски страни следват обща посока. Резултатите свидетелстват 

категорично за постепенно хомогенизиране на моделите на раждаемост и 

унифициране на стойностите на ТКП сред европейските страни през 

периода 1970-2018 г. 

Фигура 1. Позиция на европейските страни според стойностите на ТПК и на 

средната възраст при раждане на дете през 1970, 1995 и 2018 г. 

Източник: Таблица 1 и 2 от Приложението. 

Ясно са оформени четири вълни на настъпване на прехода към 

отлагане на ражданията в Европа. През 70-те години на миналия век 

преход към отлагане на ражданията стартира в страните от Западна, 

Северна и Централна Европа. Втората вълна през 80-те години обхваща 

страните в Южна Европа. През 90-те години преход към отлагане на 

ражданията започва и в страните от Югоизточна и в част от Източна 

Европа. Около и след средата на 90-те години на ХХ в. започва 
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последната вълна на прехода към отлагане на ражданията в Европа в 

страни от Източна Европа. Резултатите от анализа показват, че моделът 

на повъзрастова раждаемост търпи още промени към настоящия момент 

при всички изследвани страни и поради това не може да се определи дали 

преходът към отлагане на ражданията е окончателно завършил в някоя от 

тях. 

Независимо от общите характеристики на прехода в 

европейските страни негова особеност в Югоизточна и Източна Европа е, 

че процесът на отлагане в тях стартира от сравнително ниски възрасти и 

при висока брачна раждаемост. 

Динамиката в стойностите на ТКП, повъзрастовите коефициенти 

за раждаемост и средната възраст при раждане на дете показват значима 

трансформация в модела на раждаемост в България през последните три 

десетилетия (т. 2.2). Плавното намаление в равнището на раждаемостта, 

стартирало още през 80-те години на миналия век, се дължи на 

намаляващата раждаемост от трети и по-висок ранг. След 1990 г. рязко се 

свива раждаемостта от първи и втори ранг. 

След 1992 г. успоредно с процеса на свиване на ражданията 

стартира и преход към отлагане на ражданията. В резултат на това се 

формира безпрецедентно ниска раждаемост със стойности на ТКП под 

1,3 през периода 1995-2004 г. Твърдо установеният двудетен модел на 

ранна раждаемост е изместен от модел на късна раждаемост с 

преобладаващ дял на първите раждания. Ражданията се реализират в 

широк възрастов диапазон с изместен център към високите фертилни 

възрасти. 

Според схематизацията на процеса на преход на Фрейка към 

2018 г. България се намира в трети етап, когато се наблюдава временно 

стабилизиране на равнищата на периодната раждаемост (Фигура 2). 
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Фигура 2. Модел на протичане на преход към отлагане на ражданията в 

България: наблюдавана периодна и кохортна раждаемост, средна възраст 

при раждане на дете и средна възраст при раждане на първо детепрез 

периода 1960-2018 г. 

 
Източник: Таблица 7, Таблица 10 и Таблица 28 от Приложението. 

Забележка: Където ЗКР е завършена кохортна раждаемост; ТКП < 28 е 

кумулираната периодна раждаемост за жени на възраст 15-28 г. и съответно ТКП 

> 29 е кумулираната периодна раждаемост за жени във възрастовата група 29-49 

години. 

Процесите на отлагане и възстановяване продължават с 

приблизително сходни темпове на намаление и увеличение, като по този 

начин се компенсират помежду си и периодните равнища се 

стабилизират временно. 

Установени бяха редица особености на прехода към отлагане в 

България. Независимо от увеличението в средната възраст при раждане 

на дете показателят остава един от най-ниските в ЕС в края на периода. 

Анализът на повъзрастовия модел на раждаемост по ранг през периода 

1960-2018 г. показа, че въпреки промените в модела на раждаемост сред 

част от населението в страната е запазена и висока ранна раждаемост. 

Традиционният модел на сравнително висока и ранна раждаемост е 

заместен от поляризиран модел, в който се запазва делът на ражданията 
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от жени под 20-годишна възраст като в същото време се повишава 

значително делът на ражданията в по-високите фертилни възрасти на 

жените. 

Ажустираните показатели – ажу.ТКП и ажу.ПТКП, които 

премахват темпо ефекта и влиянието на промените във възрастово- 

паритетното разпределение на фертилните контингенти, имат по-високи 

стойности от конвенционалните показатели. Получените резултати от 

анализа на изчислените ажустирани измерители на раждаемостта през 

периода 1977-2018 г. (т. 2.2.) показват, че достигнатите ниски стойности 

на напречния коефициент за раждаемост могат отчасти да бъдат 

обяснени с отложените раждания. 

Приложеният метод за декомпозиране на липсващите раждания в 

България през периода 1980-2019 г. (т. 2.3) даде възможност да се 

разложат промените в броя на ражданията на следните ефекти: промени в 

възрастово-паритетното разпределение на фертилните контингенти 

(индекс IG), количествени промени в равнището на раждаемостта 

(квантум ефект IQ) и темпо промени (индекс на темпо изкривяване IT), 

дължащи се на промени в повъзрастовия модел на раждаемост. 

Резултатите показват, че броят на ражданията, които биха се 

наблюдавали в случай, че няма темпо ефект, значително превишават 

реалния брой деца, родени през разглеждания период . Анализът на трите 

ефекта върху напречните измерители на общата раждаемост показва, че 

през 90-те години на миналия век най-силно негативно влияние има 

темпо ефектът (Фигура 3). През следващото десетилетие темпо и квантум 

ефектите изравняват негативното си влияние, а в края на периода 

намалява въздействието на темпо и квантум ефектите и движеща 

негативна сила за наблюдаваната ниска раждаемост става 
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поколенческият ефект, поради влошаващата се възрастово-паритетна 

структура на фертилните контингенти. 

Фигура 3. Разпределение на годишния брой „липсващи”/„добавени” 

раждания по причина за възникването им в България 

през периода 1980-2017 г. 

 
Източник: Таблица 27 от Приложението. 

 
Резултатите от декомпозирането на „липсващи“/“добавени“ 

раждания по ранг през 90-те години на миналия век показват най-силно 

негативно влияние на темпо ефектите върху първите и вторите раждания. 

Намаленото негативно влияние на темпо и квантум ефектите спрямо 

предходното десетилетие допринася за подобряване на равнището на 

раждаемост и достигане на по-висока стойността на ТКП през 2009 г. 

(1,57). През 2017 г. се наблюдава ограничаване на влиянието на темпо 

ефекта върху раждаемостта освен при ражданията от първи ранг. Ясно 

изразена вече е тенденцията на засилване на отрицателното въздействие 

на влошаващата се възрастово-паритетна структура на фертилните 

контингенти и на техния размер върху раждаемостта от втори и по-висок 

ранг. 
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Въз основа на данните от базата HFD и на реконструираната 

фертилна история на поколенията жени, родени след 1960 г., в глава 

трета е анализирана кохортната раждаемост на поколенията 1930-1990 г. 

Изчислените показатели за кохортната раждаемост касаят както 

количествения аспект на раждаемостта, така и промените във 

възрастовия модел на наблюдаваните поколения жени. Изчисленията са 

извършени общо за всички раждания и поотделно за ражданията от 

различен паритет, което е от особена важност за идентифициране на 

промените в моделите на раждаемост при различните поколения жени. 

Завършената кохортна раждаемост е изследвана за 40 поколения жени, 

родени през периода 1930-1970 г. 

Получените резултати от кохортния анализ (т. 3.1) свидетелстват 

за значително сходство в протичането на намалението на кохортната 

раждаемост през втората половина на миналия век сред европейските 

страни. България не е изключение от тази дълготрайна и стабилна 

тенденция на значителни промени в моделите на повъзрастова 

фертилност, настъпили сред поколенията жени, родени след първата 

трета на миналия век. Изчисленията показват, че завършената кохортна 

раждаемост на жените в България, намалява. Поколенията от 30-те, 40-те 

и 50-те години на миналия век имат относително стабилна завършена 

кохортна раждаемост със стойности над 2,1. Жените, родени през 1959 г., 

са първото поколение, за което стойността на завършената кохортна 

раждаемост пада под прага, необходим за просто възпроизводство. При 

поколенията, родени през 70-те години на миналия век, равнището на 

кохортна раждаемост, изчислена до 40-годишна възраст на жените, 

остава малко над 1,6. 

Възрастовият модел на раждаемостта при жените от поколенията 

на 60-те години има ясно изразен пик на раждаемостта в младите 
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фертилни възрасти. Получените резултати показват осезателно 

редуциране на раждаемостта при кохортите, родени през 70-те години, и 

в допълнение – видимо изместване на ражданията към по-високите 

репродуктивни възрасти (Фигура 4). 

Фигура 4. Повъзрастови кохортни коефициенти на раждаемост за 

поколенията жени, родени в периода 1930-2006 г. 

 

Източник: Таблица 30 от Приложението. 

 
Пикът на кривите на повъзрастова раждаемост при поколенията, 

родени до средата на 70-те години – около 21-годишна възраст, се 

измества към все по-висока възраст и при поколенията жени, родени през 

80-те години, се достига при възраст 28 години. Видимото и неотклонно 

разширяване на възрастовия диапазон, в който се извършват ражданията 

сред изследваните кохорти жени, се отнася както за първите раждания, 

така и за ражданията от следващ по-висок ранг. 

Установеното намаление на общата завършена кохортна 

раждаемост в количествен аспект се дължи основно на значителното 

намаление на равнището на кохортна раждаемост от втори ранг и на 
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снижението на ражданията от трети и по-висок ранг. Първите раждания 

при различните поколения запазват своето място във формирането на 

завършената кохортна раждаемост и имат относително стабилно 

равнище, тъй като голяма част от отложените първи раждания се 

възстановяват на по-късна фертилна възраст. Анализът на 

повъзрастовите кохортни коефициенти на раждаемост показва 

постепенното излизане от установения традиционен модел на ранна 

раждаемост, който е силно изразен при поколенията на 30-те, 40-те и 50- 

те години. 

Получените резултати ясно очертават и тенденция на значително 

нарастване на показателите за средна възраст (т. 3.2). Забележимо е 

повишаването на средната възраст при раждане на първо дете, която при 

кохортата от 1970 г. достига 23 години, почти с година по-висока от 

поколенията, родени само пет години по-рано. Отлагането на ражданията 

от по-висок ранг е свързано със значителното увеличение на средната 

възраст при раждане на второ дете, чиято стойност от 24,5 години при 

кохортата жени 1965 г. достига до 26,1 години при поколението жени от 

началото на 70-те години на миналия век. 

Резултатите от направения анализ дават основания да се посочи, 

че преходът към отлагане на ражданията в надлъжен аспект започва при 

кохортите жени, родени след средата на 60-те години на миналия век в 

България като отлагане първоначално се наблюдава при ражданията от 

втори и по-висок ранг, а при поколенията от средата на 70-те години – и 

на ражданията от първи ранг. 

На базата на направените изчисления са установени равнищата 

на бездетност при поколенията жени, завършили репродуктивния си 

живот. Анализът показа (т. 3.3), че установеният двудетен модел при 

поколенията жени, родени преди 60-те години на миналия век, губи 
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стабилност и все по-разпространен при следващите поколения става 

еднодетният модел. Расте делът на бездетните и еднодетните жени за 

сметка на жените с две и повече деца. Сред жените, родени през периода 

от 40-те години до средата на 60-те години, кохортните нива на бездетни 

жени са между 5 и 10%. Ниското равнище на бездетност може да се 

разглежда като една от основните особености на модела на демографско 

възпроизводство в региона на ЦИЕ през периода 1950-1980 г. За 

поколението жени от 1970 г. делът на бездетните жени в България 

нараства до 12%, на еднодетните е 35%, а на двудетните е съответно 45% 

от общия брой жени в него. 

Специфичните промени по ранг в модела на кохортната 

раждаемост са изследвани въз основа на метод за декомпозиране на 

намалението на ЗКР по паритетни компоненти (т. 3.4). Изчислени са 

специфичните коефициенти на преход към раждане на дете/следващо 

дете за всички изследвани поколения жени, родени през периода 1932- 

1970 г. На основата на извършения анализ може да се обобщи, че 

намалението в стойностите за ЗКР и достигнатите много ниски равнища 

(под 1,75) на този показател в България се дължат основно на свиване в 

размера на ражданията от втори ранг за поколенията жени, родени след 

1969 г. Резултатите от анализа на коефициентите за преход показват, че 

коефициентите на преход към първо раждане остават високи и почти 

стабилни за всички разглеждани поколения жени. 
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Фигура 5. Ефект от промените на прехода към първо раждане (               ), 

второ раждане (               ) и трето и следващо раждане (                 ), изчислени за 

групи поколения, родени в 5-годишни интервали от време в България 

 
Източник: Таблица 54 от Приложението. 

 
Резултатите от анализа на етапите на прехода по ранг показват, 

че преходът към отлагане на първите раждания все още е в развитие и 

тенденцията на увеличение в средните възрасти при раждане на първо 

дете все още е интензивен процес, който се очаква да продължи и при 

поколенията жени, които сега навлизат в репродуктивна възраст. 

Процесът на отлагане на вторите раждания се забавя след поколенията 

жени, родени в средата на 80-те години на миналия век. При ражданията 

от трети и по-висок ранг процесът на отлагане протича сравнително 

равномерно, но процесите на отлагане и възстановяване при ражданията 

от тези рангове не дават сериозно отражение върху стойностите на 

завършената кохортна раждаемост. 

Най-значително е влиянието на ражданията от втори ранг върху 

намаляващата кохортна раждаемост в България, тъй като вторите 

раждания не само се отлагат, но и не се възстановяват в достатъчна 

степен впоследствие до края на репродуктивен живот на жените. Тяхното 
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участие в намалението на кохортната раждаемост съставлява малко над 

70% за поколението жени, родени през 1970 г. За разлика от тях, при 

първите раждания процесът на отлагане протича интензивно, но и 

възстановяването при тях остава високо. 

В глава четвърта на дисертационния труд е прогнозирана 

кохортната раждаемост на жени все още във фертилна възраст по метода 

на референтната кохорта, предложен от Земан, като основният 

диференциращ фактор за прогнозните варианти е степента на 

възстановяване на отложените раждания, дезагрегирани по ранг. В 

България липсват прогнози за завършената кохортна раждаемост. 

Избраният метод за прогнозиране се състои от две прогнози – на 

индексите на възстановяване по ранг и на завършената кохортна 

раждаемост – общо и по ранг. За референтна е избрана кохортата жени, 

родени през 1964 г., защото след нея средната възраст на раждане на 

първо дете непрекъснато расте. За крайна фертилна възраст в прогнозата 

е избрана 49 г., приетата горна граница на фертилната възраст. Възрастта 

на максималния спад е определена за всяка кохорта и ранг на раждането. 

Първоначално са изчислени четири показателя, които представят 

степента на отлагане и възстановяване по ранг – измерител за мащаба на 

отлагане на ражданията (Pс); измерител за възстановяване на отложените 

раждания (Rc); показател за финална разлика (𝐹𝐷𝑐) и индекса на 

възстановяване (𝑅𝐼𝑐). За целите на изследването стойностите на тези 

показатели са изчислени за общата раждаемост и поотделно за 

ражданията от първи, втори, трети и по-висок ранг. Изчисленията са 

направени за три навършени възрасти на жените от съответните 

поколения, постепенно приближаващи се до горната граница на 

фертилния период на жените: при навършване на 37-, на 42- и за 49- 

годишна възраст на жените. 
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По време на преход към отлагане на ражданията разликата 

между анализираните кохорти и референтната кохорта в кумулираните 

показатели за повъзрастова раждаемост постепенно нараства, докато 

достигне максимална стойност. След достигането ѝ (при т. нар. гранична 

възраст) следва намаление на наблюдаваните разлики и процес на 

доближаване на кривите, които изобразяват процеса на възстановяване на 

отложените раждания. Процесът на отлагане засяга ражданията от 

различен ранг по различен начин за различните поколения жени. Най- 

интензивен е процесът на отлагане на ражданията за поколенията жени, 

родени през периода 1965-1975 г. (фигура 6). Почти няма възстановяване 

на отложените раждания при поколенията, родени преди 1970 г. По- 

висока степен на възстановяване има при по-младите поколения. 

Процесът на отлагане на първите раждания слабо засяга поколенията 

жени до 1968 г., след което се наблюдава значително нарастване на 

отлагането. 

Ражданията от втори ранг се отлагат значително до поколението 

от 1980 г., след което отлагането се забавя. До поколението жени от 1975 

г. почти не се наблюдава възстановяване на отложените втори раждания 

При следващите поколения делът на възстановените раждания се 

увеличава, но въпреки това само около половината от „липсващите“ 

втори раждания се реализират до края на репродуктивния живот. 
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1969 

1974 
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1970 

1980 

Фигура 6. Кумулирани разлики между повъзрастовите коефициенти на 

раждаемостта – общо, от първи, втори, трети и по-висок ранг на 

изследваните и на референтната кохорта (в абс. стойност) 

 

Източник: Таблица 56, 57, 58, 59 от Приложението. 

 
Получените резултати показват, че е налице тенденция на 

увеличение в стойностите на индекса на възстановяване и съответно 

нарастване на дела на възстановените раждания. Индексът на 

възстановяване достига 43% за 49-годишните жени от кохорта 1970 г., 

което означава, че по-малко от половината отложени раждания се 

възстановяват до края на репродуктивния живот на жените от това 

поколение. Индексът за възстановяване при първите раждания достига 

87% при 49-годишните жени от поколение 1970 г. Получените резултати 

са доказателство, че независимо от значителния мащаб на процеса на 
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отлагане на първите раждания над 90% от тях биват реализирани в по- 

късен етап от фертилния живот на жените. При вторите раждания се 

наблюдава повишение на индекса на възстановяване, но въпреки това, 

той остава на ниско равнище – едва 31% и само 14% за 49-годишните 

жени от поколението жени от 1970 г. 

На фона на забавящия се процес на отлагане на ражданията и 

подобряване в показателите за възстановяване на отложените раждания 

не е изненадващо увеличението в показателите за завършена кохортна 

раждаемост при последните разглеждани поколения. Избраният метод за 

прогнозиране на завършената кохортна раждаемост се основава на 

разиграването на различни сценарии за развитие на индекса на 

възстановяване – общо и по ранг (фигура 7).. 

Фигура 7. Прогнозни варианти за развитие на индекса на 

възстановяване на отложените раждания за кохортите, родени през 

периода 1975-1990 г. (в %) 

Източник: Таблица 67 от Приложението. 
 

Възприетите хипотези, свързани с измененията на индекса на 

възстановяване през прогнозния период, са разработени и по ранг. 

Тенденцията, очертана от изчислените стойности на индекса за първите 

раждания, следва посока на намаление, макар и бавно, при всяко 

следващо от разглежданите поколения. Анализът показа слабо, но трайно 
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нарастване на дела на бездетните жени в България при последните 

изследвани поколения, завършили фертилния си период. Хипотезите по 

отношение на ражданията от втори, трети и по-висок ранг изразяват 

възможности за нарастване, различно по размер, на равнищата на 

индекса на възстановяване през прогнозния период спрямо последната 

емпирично получена стойност за кохортата от 1975 г. Въпреки 

заложеното увеличение на диференцираните по ранг индекси, техните 

стойности могат да бъдат определени като ниски, тъй като само малко 

над половината от всички отложени раждания са възстановени при 

поколенията жени от края на базовия период. 

Получените резултати свидетелстват, че, за разлика от първите 

раждания, възстановяването на всички отложени втори раждания би 

довело до значително повишение в равнището на ЗКР и доближаване на 

прогнозните стойности за завършената кохортна раждаемост на 

поколението жени, родени през 1990 г., до стойностите на референтната 

кохорта. 

На основата на получените прогнозни резултати за индекса на 

възстановяване на общите раждания и ражданията по ранг са разработени 

осем варианта на прогнозата за завършена кохортна раждаемост на 

изследваните поколения жени. Моделирани са шест варианта, 

включващи различни комбинации от разработените хипотези за всеки 

ранг. Останалите два варианта, нулев и оптимистичен, са включени 

главно за целите на сравнителния анализ, тъй като са по-скоро 

математически израз на граничните възможности за изменение на 

прогнозирания показател. Хипотезите на всички прогнозни варианти 

представляват комбинация от различни, но възможни и реалистични за 

страната, алтернативи на бъдещото изменение на процесите на отлагане и 

възстановяване на ражданията. Всички варианти на прогнозата са 
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разработени поотделно за общите раждания и за ражданията от 

съответния ранг. 

Фигура 8. Прогнозни резултати за завършената кохортна раждаемост за 

поколенията жени, родени в периода 1975-1990 г. в България 

Източник: Таблица 75 от Приложението. 

 
Получените прогнозни данни от моделирането свидетелстват, че 

независимо от заложените позитивни хипотези кохортната раждаемост 

остава по-ниска от стойността на референтната кохорта при всички 

разработени сценарии (фигура 8). Като се вземе предвид и това, че 

кохортните показатели са относително бавно променящи се в сравнение с 

по-чувствителните периодни показатели, то не може да се очаква, при 

равни други условия, рязко увеличение на показателя за завършената 

кохортна раждаемост при поколенията жени, които ще излизат от 

фертилна възраст през следващите няколко години. 

Получените резултати от прогнозата за завършена кохортна 

раждаемост дават основания за следните изводи. Първо, въпреки 

тенденцията на повишаване на стойностите на индексите на 

възстановяване на отложените раждания, процесът на отлагане протича 

все още с голяма интензивност, особено при първите раждания. Това 
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означава, че изместването на ражданията към по-високите фертилни 

възрасти и особено отлагането на ражданията от първи ранг, от своя 

страна, ще съкращава възможностите на жените за реализиране на 

раждания от втори и по-висок ранг. Вариантът на запазване на 

наблюдаваните тенденции до поколението жени, родени през 1975 г., 

води до получаване на най-ниските прогнозни резултати. Това се дължи 

на продължаващия интензивен процес на отлагане на първите раждания и 

запазената тенденция на намаление в стойностите на индекса на 

възстановяване на първите раждания, което би довело до резултат от 

малко над 1,4 за завършена кохортна раждаемост за поколението жени, 

родени през 1990 г. Малко по-добър е резултатът, получен при т. нар. 

песимистичен сценарий – малко под 1,6 за коефициента на ЗКР. При този 

вариант намалява възстановяването на първите раждания, а подобрението 

в индекса на вторите раждания е съвсем слабо. При стабилния сценарий 

стойността от 1,64 се достига при намаление във високите равнища на 

възстановяване на първите раждания и малко по-благоприятно развитие 

на ниските нива на възстановяване на вторите раждания, а при третите 

раждания се запазва постоянство в нивата на възстановяване. Стабилният 

сценарий дава подобен краен резултат от малко под 1,64 прогнозна 

стойност, получена на основата на слабо увеличение в общия индекс на 

възстановяване. Реалистичният вариант води до неголямо повишение в 

коефициента на завършена кохортна раждаемост до 1,70 за последното 

прогнозно поколение жени, родени през 1990 г. При благоприятния 

сценарий завършената кохортна раждаемост достига до стойност от 1,78. 

Този резултат се дължи на запазване високото равнище на 

възстановяване на първите раждания като в същото време индексът на 

възстановяване на вторите раждания следва тенденцията на увеличение, 

заложена в базисния динамичен ред. Оптимистичният сценарий отразява 
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равнище на пълно възстановяване на ражданията от първи, втори и трети 

ранг и коефициентът на раждаемост достига стойността от 1,88 за 

поколението жени от 1990 г. 

Второ, получените прогнозни резултати варират в не много 

широк диапазон от стойности – в интервала от 1,4 до 1,8, като са 

изключени двата гранични варианта на нулево и пълно възстановяване. 

Кохортната раждаемост не е толкова динамичен процес като промените в 

напречните индикатори на раждаемостта, така че тя е по-стабилна и по- 

плавно се променя във времето. Поради това, завършената кохортна 

раждаемост на разглежданите поколения трудно би се доближила до 

стойностите за просто възпроизводство на едно поколение в рамките на 

прогнозния период. Подобни на получените в настоящото изследване са 

и прогнозните резултати и очаквания за кохортната раждаемост в 

повечето европейски страни. 

Трето, реалистично е да се очаква, че коефициентите на кохортна 

раждаемост могат да започнат да нарастват на следващ етап, когато 

процесът на отлагане приключи. С неговото завършване отлаганията ще 

намалеят и възстановяването ще се реализира в достатъчна степен в по- 

високите възрасти. Тогава не е изключена възможността за натрупване на 

раждания и дори за свръхвъзстановяване, което да доведе до осезаемо 

повишение на равнищата на кохортна раждаемост. Преходът към 

отлагане протича повече от четири десетилетия в някои европейски 

страни, което означава, че той засяга моделите на раждаемост на няколко 

десетки поколения жени. Тъй като все още няма страни, в които може да 

се приеме, че този преход е приключил, теоретично се очаква, че когато 

този преход завърши, равнищата на раждаемост няма да се възстановят 

до равнищата, достигнати от поколенията преди прехода, тъй като във 

времето някои модели и предпочитания се налагат като приемливи и 
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стабилни, но при всички случаи може да се очаква, че те ще се 

стабилизират на равнище над възприетия критичен праг от 1,75. 

Четвърто, получените резултати показват, че процесът на 

отлагане е най-интензивен при поколенията, родени през периода 1965- 

1975 г., след което той се забавя. При ражданията от първи ранг се 

наблюдава висока степен на възстановяване на отложените раждания до 

края на фертилния живот на поколенията. За разлика от тях процес на 

възстановяване почти не се наблюдава при вторите раждания при 

първите поколения след началото на прехода, а при следващите 

поколения степента на възстановяване остава ниска. Поради това ниските 

равнища на завършена кохортна раждаемост на разглежданите поколения 

се дължат основно на нереализираните втори раждания и в доста по- 

малка степен на ражданията от по-висок ранг. 

В заключението на дисертационния труд е направено 

обобщение на получените резултати и изводи. Предложеното изследване 

представлява опит за многостранно и детайлно изучаване на 

наблюдаваните изменения в повъзрастовия модел на раждаемостта през 

последните няколко десетилетия. 

Резултатите от международния сравнителен анализ на 

напречните показатели за раждаемостта показват, че преход към отлагане 

на ражданията протича във всички европейски страни от 60-те години на 

миналия век. В зависимост от началото на прехода страните са групирани 

в четири вълни. България се включва в третата вълна през 90-те години 

на миналия век. Все още няма убедителни доказателства, че преходът е 

завършил при нито една от европейските страни. Преходът към отлагане 

на ражданията не е единствената движеща сила, която води до промяна 

във фертилния модел в европейските страни през изследвания период. 

Отложените раждания, обаче, са в основата на обяснението за 
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достигнатите много ниски равнища на раждаемостта в някои европейски 

страни от Южна, Югоизточна и Източна Европа. В количествен аспект 

отражение имат и реалните предпочитания на жените за броя на децата в 

семейството. 

В България започва намаление в равнището на раждаемостта 

преди стартирането на прехода към отлагане на ражданията. Бе 

установено, че преходът в страната стартира през 1992-1993 г. Моделът 

на раждаемост в България преди започване на прехода към отлагане на 

ражданията се характеризира с редица специфики, каквито са: ниска 

средна възраст при раждане на дете, висока брачна раждаемост, стабилен 

двудетен модел на семействата и др. Според получените резултати 

преходът на отлагане на ражданията у нас се намира в трети етап от 

своето развитие към настоящия момент. В условията на преход към 

отлагане на ражданията ажустираните показатели за раждаемостта имат 

по-високи стойности от конвенционалните и дават по-точна представа за 

измененията в размера на раждаемостта. Приложеният метод за 

декомпозиране на „липсващите“ раждания през календарния период 

1990-2017 г. дава възможност да се оценят размерите на темпо, квантум и 

поколенческия ефект върху напречните измерители за раждаемостта в 

България. През 90-те години на миналия век най-силно негативно 

влияние има темпо ефектът, а към края на периода движеща негативна 

сила за наблюдаваните ниски равнища на раждаемост става 

поколенческият ефект. Периодният анализ потвърждава настъпването на 

съществени промени в повъзрастовите модели както на общата 

раждаемост, така и на раждаемостта по ранг в България през изследвания 

период. От началото на 90-те години на миналия век преходът към 

отлагане на ражданията играе основна роля за намаляващата и ниска 



38 
 

раждаемост в страната. Достигнатите ниски равнища на раждаемостта се 

дължат най-вече на липсващите раждания от втори ранг. 

Кохортният анализ на раждаемостта показва, че кохортните 

фертилни модели в страната търпят значителни промени за поколенията, 

родени след средата на 60-те години. Получените повъзрастови криви с 

два изразени върха при поколенията, родени след 1975 г., се запазват и 

при поколенията, родени през 80-те години, което потвърждава 

едновременното присъствие на два модела – на ранна и ясно изразена 

късна раждаемост. Получените резултати показват, че преходът към 

отлагане на ражданията започва с поколенията жени, родени през 

периода след 1964 г., и влиянието му се засилва през следващите 

поколения. Намаление в равнището на завършената кохортна раждаемост 

се наблюдава още преди прехода към отлагане в България. 

Едновременното протичане на двата процеса води до осезателно 

намаление в равнището на кохортната раждаемост. Най-значителна 

трансформация в кохортния фертилен модел се наблюдава при 

поколенията жени, родени през 70-те години на миналия век. Освен в 

количествен аспект се отчита значителна промяна и в повъзрастовия 

модел на раждаемостта. Получените резултати свидетелстват 

категорично, че най-значително е влиянието на ражданията от втори ранг 

за ниските равнища на завършената кохортна раждаемост за 

изследваните поколения жени. 

Резултатите от анализа на коефициентите за преход към раждане 

на дете/следващо дете дават основания да се определи, че сред 

поколенията, родени след 60-те години на миналия век, расте делът на 

бездетните и еднодетните жени за сметка на жените с две и повече деца. 

Декомпозираното намаление на ЗКР показва различна тежест на 

ражданията по ранг върху формирането на крайните стойности на 
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показателя. За поколенията жени, родени след 1965 г., намалението в 

стойностите за ЗКР и достигнатите много ниски равнища на този 

показател в България се дължат основно на свиване в размера на 

ражданията от втори ранг. 

Промените в кохортния модел на раждаемост продължават и при 

прогнозираните поколения. Те се изразяват в слабо намаление на 

степента на възстановяване на първите раждания, което се отразява в 

увеличаващите се равнища на бездетност. В същото време се очаква 

степента на възстановяване на вторите раждания да продължи да 

нараства. Резултатите показват, че тъй като те имат най-голяма тежест за 

завършената кохортна раждаемост, то може да се предполага известно 

увеличение на завършената кохортна раждаемост на тези поколения, в 

условията на преход към отлагане. 

Въпреки тенденцията на повишаване на индексите на 

възстановяване на отложените раждания, процесът на отлагане протича 

все още с голяма интензивност, особено при първите раждания. Това 

означава, че изместването на ражданията към по-високите фертилни 

възрасти и особено отлагането на ражданията от първи ранг, от своя 

страна, ще съкращава възможностите на жените за реализиране на 

раждания от втори и по-висок ранг. 

Въз основа на резултатите от проведеното изследване са 

направени препоръки за подобряване на разбирането за промените в 

раждаемостта, наблюдавани през последните три десетилетия, за тяхното 

бъдещо развитие и за смекчаване на последиците им. Те са особено 

важни за България, където преходът към отлагане на ражданията е слабо 

изучен, раждаемостта е сравнително ниска, населението застаряващо и 

без достатъчни по размер и подходящи по възрастова структура 

имиграционни потоци. 
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IV. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

 
С теоретико-методологичен характер: 

 
1. Систематизирани и допълнени са знанията за 

същността, характеристиките и последиците на прехода към 

отлагане на ражданията, методите за измерването му и 

методологичните особености на използваните показатели. 

2. Идентифицирани са началото и етапите на прехода 

към отлагане на ражданията в България на основата на 

анализ на периодни и кохортни данни (вкл. международен 

сравнителен анализ за европейските страни). 

3. Адаптиран и приложен е модел за реконструкция на 

фертилната история на поколенията жени, родени през 

периода 1960-2011 г., за извеждане на ключови 

характеристики в динамиката на фертилните модели в 

България. 

4. Аргументирана е необходимостта от използване на 

ажустирани измерители за раждаемостта и от провеждането 

на кохортни анализи в условията на преход към отлагане на 

ражданията. 

5. Формулирана е и е доказана на основата на кохортен 

анализ по ранг хипотеза за едновременно съществуване на 

два различни повъзрастови модела на раждаемост (ранен и 

късен) в условията на преход към отлагане на ражданията в 

България. 
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С практико-приложен характер: 

 
1. Преходът към отлагане на ражданията в България е 

анализиран и позициониран в европейски контекст и са 

изведени спецификите му в източноевропейските страни, в 

т.ч. в България. 

2. Приложен е метод за декомпозиране на „липсващите 

или добавените“ раждания по ранг в кохортна и периодна 

перспектива и са оценени техният размер и тежест за 

достигнатите ниски равнища на раждаемост в България. 

3. Установени са изкривяванията на периодни 

показатели за раждаемост за периода 1977-2018 г., дължащи 

се на промени в повъзрастовия модел на раждаемост, в 

разпределенията на жените по възраст и паритет и на 

прехода към отлагане на ражданията. 

4. Построени са мултистатусни таблици за 

раждаемост в България за периода 2009-2018 г. 

5. Разработена е дългосрочна прогноза на национално 

равнище за завършената кохортна раждаемост на жените, 

родени през периода 1975-1990 г. в България, чиито 

резултати могат да се използват за по-точно фокусиране на 

демографската стратегия и прилаганите в страната семейни 

политики. 
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