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1.16.1. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 

България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

18-19 юни 2015 г. 

с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ВАНЯ БИЖЕВА 

ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 
 • Територията на парк "Витоша" попада в три 

области: София-град, Софийска и Пернишка 
и общини: София, Перник , Самоков и 
Радомир 

• В подножието на Витоша  -  12 населени 
места, 4 квартала на гр.София и над 30 
вилни зони /извън границите на парка /, 
разпределени по административни 

 

 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 
 • 4 квартала на София - Княжево, Бояна, 

Драгалевци и Симеонов 

•  4 населени места - Мърчаево, Владая, 
Бистрица и Железница 

• 25 вилни зони; 

• Софийска област - 1 населено място и 1 
вилна зона 

• Пернишка област - 5 населени места 

 

 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 

 • Територията на населените места и другите 
урбанизирани територии имат 
незначителен дял - 0,2 % или 62 ха 

• Едиснствено с.Чуйпетлово с  територия 16,2 
ха е разположено изцяло в парка  

• Селищни територии/части от вилни зони от  
землището на с.Бистрица, с.Владая, 
кв.Бояна попадат вече в  в границите на 
парка  

 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 
 • Останалите урбанизирани територии с 

площ от 45,8 ха са предимно в землището 
на с.Железница - вилна зона "Железница“/ 
"Цареви кошари” 



населено място

1934 1965 1992 2011

Чуйпетлово 271 54 48 29

СОФИЯ 1114925 1228282

Мърчаево 639 1029 1159 1171

Владая 1552 3390 3185 3464

Бистрица 2461 3100 3466 4983

Железница 1527 1621 1643 1716

Княжево 11487

Бояна 4221

Драгалевци 3898

Симеоново 2673 4031

САМОКОВ 11035 21611 28608 25967

Ярлово 2894 1599 775 388

ПЕРНИК 21269 63482 90549 76247

Боснек 823 414 234 140

Кладница 1508 1393 1299 1149

Рударци 904 1067 1467

брой тенденция

 
 

Характеристика на населението 

 
 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

Демографски процеси в община Перник 

 
 
 

• Демографските процеси  са негативните,  характерниза 
цялата страна.  

• Намалява броят на родените деца -  през 2012 г са родени 
736,  докато през 2009 г. -  829 деца- около 11%. спад  

• Починалите лица като за 2012 г. техният брой е 1 509. През 
2009 г. те са били 1 118, като нарастването е с цели 35%.  

• Естественият прираст е отрицателен, нараства от -289 до -
773 само за период от 3 години. Най-голямо нарастване на 
показателя се наблюдава в периода 2009-2010 г.  



 
 
 

Икономическа активност - община Перник  

 
 

• Заетите за 2011 г. е 21 628 души., като заетостта намалява 
спрямо 2009 г. с 1 737 души или 7,4%. Най-много работни 
места се осигуряват от микропредпритията, които са с 
преобладаващ дял в общинската икономика, катто и от 
големите предприятия.  

• Безработицата е 10,8%, което е под средната от 11,2% за 
страната , като една от причините е близостта до гр. 
София. Независимо от това обаче, броят на безработните в 
общината се увеличава. Това до голяма степен се дължи 
на икономическата криза от последните години.  



 
 
 

Образование  
 

По-голямата част от лицата с висше 
образование живеят в градовете на 
общината и най-вече в гр. Перник, докато 
диференциацията на населението със 
средно образование не е силно подчертана; 
населението с нисък образователен статус 
преобладава в селата на общината.  



 
 
 
 
 

Демографски процеси в община София 

 
 
 
 

1946 1965 1992 2011

СОФИЯ
530 168 894604 1114925 1228282

брой /тенденция

Данните показват, че има тенденцията за постоянно 
нарастване на населението на общината. Причините за 
този процес са предимно икономически. Нарастването 

е равно на 110 989 д. Делът на населението на 
гр.София от общото население на страната през 2001г. 

е 13,8%, а през 2011г. той достига 16,3%. 



 
 
 
 
 

Икономическа активност  

 
 
 
 

Населението в икономически най-активната възраст от 15 – 64 
навършени години в Столична община е 930723 д. или 72,1% от 
общото население. Този дял за средно за страната е 68,1%. 

 
От групата на икон. активните лица, заетите са 609922 (91,7%), а 
безработните 55553 д. (8,3%) 

 
 За България съотношението е 85,0 %: 15,0%. Това показва, че 
икономическото развитие на общината е по-слабо засегнато като 
цяло от икономическата 
криза 



 
 
 
 
 

Образование   

 
 
 
 

Хората с висше образование са с най-висок относителен дял, 
който достига 34,5% от населението на общината. За периода 2001 
абсолютното увеличение с 125220 ч.  
От населението на възраст от 20 до 69 години (930116 чов.) 42,7% 
(396898 чов.) са с висше образование, със средно 50,1% (465683 
ЧОВ.) и с по-ниско образование 7,2% (67593 д.). 

 
 



 
 
 
 
 

Демографски процеси в община Самоков  

 
 
 
 

По данни на НСИ населението на община Самоков към 2013 г. е 36 963 души. През последните 
десет години броят на населението в общината намалява с 3 562 души, което е спад с 8,79 %. В 
рамките на последните шест години, в периода 2007-2013 г., населението намалява с още 1 810 
души, или с почти 5% спрямо 2007. Разпределение на населението по населени места се 
характеризира с това, че основната част от жителите на общината са концентрирани в 

общинския център - гр. Самоков, където живеят 71,05 % от населението, при средно за 
страната градско население от 69,8 %. г. 



 
 
 
 
 

Демографски процеси в община Самоков  

 
 
 
 

За последните седем години (2007-2013 г.) за общината е характерен отрицателен естествен 
прираст, като в края на периода, през 2013 г., коефициентът на естествен прираст е с най-
неблагопритяна стойност - отрицателен – 7,7 %.   като абсолютен брой през 2013 г. е 285 души. 
 

 



 
 
 
 
 

Икономическа активност - Самоков  

 
 
 
 

Заетите в отраслите на икономиката през 2012 г. в 
общината заетите лица са 7 639 д. Броят на заетите 
лица в община Самоков за периода 2008-2012 г. се 
увеличава с 14 % . 
В структурата на заетостта през 2012 г. най-голям дял 
заемат дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети” (1 773 души, 23,21 %), „Хотелиерство и 
ресторантьорство” (1 719 души, 22,50 %), “Добивна 
промишленост” (1 448 души, 18,96 %) и „Образование” 
(639 души, 8,36 %). 



 
 
 
 
 

Икономическа активност - Самоков  

 
 
 
 

 
 

Равнището на безработица в община Самоков според данни на НСИ е 18,8 % за 2011 г., 
29 % от тях са на възраст до 29 години (младежи), а 50 % или 1464 д. са продължително 
безработни лица с регистрация над 1 година. 



 
 
 
 
 

Образование    

 
 
 
 

Според данните от 2011 г. разпределението на 
населението в общината според изброените 
по-горе 
критерии е следната:  
с висше образование – 4 344 души /12,21 %/,  
средно – 15 827 души /44 %/, 
 основно – 9 460 / 26,59 %/, 
 начално – 3 661 /10,25%/, 
 незавършили начално – 1 775 / 4,99 %/ и 
такива, които никога не са посещавали 
училище – 421 /1,18 %/. 



 
 
 
 
 

Образование  - Самоков  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Демографски процеси в община Радомир  

 
 
 

По данни от преброяването 
през 2011 г. (данни на НСИ) 
Община Радомир е с 
постоянно население от 20 
896 души, което я прави 
втората община по 
население в Област Перник 
(след Община Перник). 
Община Радомир е 
населявана от 15,6% от 
цялото население на Област 
Перник. 

Гъстота на населението –под средната за страната 



 
 
 

Демографски процеси в община Радомир  

 
 
 

Населението в Община Радомир, 
следва една и съща тенденция през 
последните години, относно 
местоживеене в селата или града, а 
именно увеличаване на процента 
население живеещо в града и 
съответно намаляване на 
населението живеещо в селата. 
Развитието на броя на населението 
в Общината следва общите 
отрицателни тенденции на 
национално ниво. Средно Общината 
от 2007 до 2011 г. губи брой жители, 
съразмерен със средното за 
страната (около 4 %), а именно 
5,8%.. 

Структура на населението –предимно градска 



 
 
 
 

Демографски процеси в община Радомир  

 
 
 

В общината се наблюдава трайна тенденция на отрицателен естествен прираст през 
последните години През 2011 година, в резултат на отрицателния естествен 
прираст, населението на областта е намаляло с 330 души. 

 
 
 
Прираст на населението 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Икономическа активност - община Радомир   

 
 
 
 

Продължително 
безработните лица заемат 
сериозен относителен дял 
от 
регистрираните 
безработни лица в Община 
Радомир - средно около 
33% за периода 
2008 - 2012 г. Към 
31.12.2012 г. техният брой 
е 399 души, което 
представлява 35,3% от 
общия брой регистрирани. 



 
 
 
 
 

Образование  

 
 
 
 

 
 


