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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – СЕВЕРОИЗТОК 

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ШУМЕН” 

  

БРАКОВЕ И БРАКОРАЗВОДИ В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

Бракове 

 

През 2017 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 816 - с 14, 

или 1.7% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 54.5% (445) 

са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 371 брака. От общо 143 

села в областта, в 41 не е сключен нито един брак, а в 33 - само по един. 

 Коефициентът на брачност
1
 през 2017 г. е  4.7 ‰ (4.0‰ за страната). В област 

Шумен през последните години се наблюдава незначително увеличение на стойността 

на коефициента спрямо предходната година - през 2014 г. с 0.3‰, през 2015 г. с 0.5‰, 

през 2016 г. с 0.2‰, а през 2017 г. - с 0.1‰ (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Шумен 

(На 1 000 души) 

          

 
Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград и 

Добрич - съответно 5.2‰ и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област 

Враца - 2.4‰. 

През 2017 г., брачността намалява в шест от десетте общини на областта 

(Велики Преслав, Върбица, Каолиново, Смядово, Хитрино и Шумен), а в останалите се 

увеличава. Коефициентът на брачност е най-висок в община Никола Козлево (13.6‰), а 

най-нисък в община Хитрино (3.5‰). 

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените 

в област Шумен е съответно 30.4 и 27.2 години (31.4 и 28.4 години  за страната). В 

областта жените сключват брак най-често на възраст 25-29 години (30.3% от жените, 

                                                 
1
 Брой сключени бракове на 1 000 души от населението. 

mailto:DSlavov@nsi.bg


 

9027 Варна, бул. ”Сливница” № 191, тел.: (052) 575-211, факс: (052) 575-257, е-mail: DSlavov@nsi.bg 

Отдел “Статистически изследвания – Шумен”, 9700 Шумен, бул. ”Велики Преслав” № 47, тел.: (054) 850 617, 

факс: (054) 872 474, е-mail: SKrasteva@nsi.bg 

2
 

2
 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – СЕВЕРОИЗТОК 

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ШУМЕН” 

  

сключили брак през 2017 г.), следвани от жените на възраст 20-24 години (30.0%). Брак 

са сключили 14 непълнолетни жени (618 за страната) и 5 жени на възраст над 60 

години. 

 

Бракоразводи 

 

Броят на разводите през 2017 г. в област Шумен е 222 (257 през 2016 г.). От 

всички прекратени бракове 74.3 % се отнасят за населението в градовете.  

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (77.5%), 

следват причините „несходство в характерите“ (18.0%) и „физически и морален 

тормоз“ (1.8%). Сред причините за развод в област Шумен се срещат също 

лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството, фактическа 

раздяла, както и чужда намеса в брака. 

Според вината, най-голям е делът на разводите по вина на двамата  партньори - 

73.0%.  

През 2017 г. в област Шумен 30.2% от жените и 36.5% от мъжете, които 

прекратяват брака си са на възраст от 40 до 49 години, следвани от жените на възраст 

от 30 до 34 години - 17.6% и мъжете на възраст 50-59 години - 16.7%.  

 

Методологични бележки 

 

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението, 

вкл. бракове и разводи, е Единната система за гражданска регистрация и 

административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите 

образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за сключен граждански брак и съобщение за 

прекратен граждански брак.  

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития, в 

териториален разрез, са представени според административно-териториалното 

устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, 

области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на 

документално заявеното местоживеене на лицето. 

Възрастта на лицата при настъпване на демографското събитие се изчислява в 

навършени години, въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, 

т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието. 

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на 

средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна 

аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на 

отчетната година. 

 

mailto:DSlavov@nsi.bg

