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ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 

 

 

Към 31 декември 2015 г. населението на област Габрово е 114272 души, което 

представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 25-то място по брой на 

населението, непосредствено след Търговище (115 211 души) и преди Силистра (113 248 

души). В сравнение с 2014 г. населението на областта през 2015 г. намалява с 2 079 души, или 

с 1.8%. 

Мъжете са 55 263 (48.4%), а жените -  59 009 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 

жени. 

 

1. Население в област Габрово към 31.12. 2015 г. по общини, местоживеене и пол 

         (Брой) 

Общини 
  Общо В градовете В селата 

  всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени 

Общо за страната 7153784 3477177 3676607 5227182 2519346 2707836 1926602 957831 968771 

Габрово 114272 55263 59009 93489 45161 48328 20783 10102 10681 

  Габрово 60747 29340 31407 54950 26520 28430 5797 2820 2977 

  Дряново 9112 4362 4750 7017 3367 3650 2095 995 1100 

  Севлиево 33597 16353 17244 21200 10314 10886 12397 6039 6358 

  Трявна 10816 5208 5608 10322 4960 5362 494 248 246 

 

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и 

повече навършени години са 31 372, или 27.5% от населението на област Габрово. В сравнение 

с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.7 процентни пункта, а 

спрямо 2001 г. увеличението е със 7.1 процентни пункта. 

В регионален аспект  делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в 

областите Видин (28.5%), Габрово (27.5%) и Ловеч (26.1%). Най-нисък е делът на възрастното 

население в областите София (столица) - 16.8%, Благоевград и Варна по 18.0%. 

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за 

областта е 47.5 години при средна възраст за страната 43.3 години. По този показател област 

Габрово се нарежда на второ място, непосредствено след област Видин (47.6 г.) и преди 

Кюстендил (47.2 г.). 

Към 31.12.2015 г. децата до 15 години са 12 960, или 11.3% от общия брой на 

населението в областта, което нарежда област Габрово на последно място в страната по този 

показател. 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна 

възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на 

населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така 

и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при 
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пенсиониране. За 2015 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до 

навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 64 020 души, или 56.0% от 

населението в област Габрово, като мъжете са 34 553, а жените – 29 467. Над трудоспособна 

възраст са 36 403 души, или 31.9%, а под трудоспособна възраст – 13 849 души, или 12.1% от 

населението на областта. 

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на 

населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.  

През 2015 г. в област Габрово са регистрирани 794 живородени деца и в сравнение с 

предходната година броят на живородените се е увеличил със 17 деца, или с 2.2%. 

Коефициентът на обща раждаемост
1
 е 6.9‰, което нарежда областта на едно от последните 

места в страната заедно с областите Смолян - 6.5‰ и Видин - 6.1‰.  

Броят на умрелите е 2 234 души, а коефициентът на обща смъртност
2
 е 19.4‰ при 

среден за страната 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 99 

случая, или с 4.6%, като по този показател област Габрово е сред областите с най- висока 

смъртност заедно с Перник, Враца, Кюстендил, Монтана и Видин. 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на 

населението. През 2015 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на 

област Габрово е намаляло с 1 440 души, или с 82 души по-малко в сравнение с 2014 година. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст
3
, е 

минус 12.5‰ при минус 6.2‰ средно за страната. Коефициентът на естествения прираст в 

градовете е минус 8.9‰, а в селата - минус 28.7‰, или намалението на населението в областта 

в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции 

в селата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1
 Коефициентът на раждаемост е отношение между броя на живородените деца и средногодишното население 

през същата година. Изчислява се в промили - ‰, и показва броя на живородените деца на 1 000 души от 

населението. 
2
 Коефициентът на смъртност показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. 

Изчислява се в промили - ‰,  като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на 

населението през същата година. 
3
 Коефициентът на естествения прираст показва броя на увеличението (намалението) на населението на 1 000 

души. Изчислява се в промили - ‰, като отношение на разликата между броя на живородените и броя на 

умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението  през същата година. 
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2. Естествено движение на населението в област Габрово към 31.12. 2015 г.                                    

по общини и пол 

 
                                                                                                                                                            (Брой) 

Общини 
Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за страната 65950 34069 31881 110117 57040 53077 -44167 -22971 -21196 

Габрово 794 425 369 2234 1170 1064 -1440 -745 -695 

  Габрово 408 219 189 1079 563 516 -671 -344 -327 

  Дряново 66 29 37 195 105 90 -129 -76 -53 

  Севлиево 270 150 120 727 373 354 -457 -223 -234 

  Трявна 50 27 23 233 129 104 -183 -102 -81 

 

 

Броят и структурите на населението се определят и от размерите и интензивността на 

неговото механично (миграционно) движение.  

През 2015 г. в област Габрово са се заселили 1 806 души, а изселилите се са 2 445. 

Вследствие на мехничния прираст населението е намаляло с 639 души. 

 

 

3. Механично движение на населението в област Габрово през 2015 г. по общини 

и пол 
 
                                                                                                                                                                   (Брой) 

Общини 
Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 144425 70382 74043 148672 72249 76423 -4247 -1867 -2380 

Габрово 1806 862 944 2445 1116 1329 -639 -254 -385 

  Габрово 715 333 382 1190 551 639 -475 -218 -257 

  Дряново 201 97 104 194 85 109 7 12 -5 

  Севлиево 728 368 360 817 379 438 -89 -11 -78 

  Трявна 162 64 98 244 101 143 -82 -37 -45 
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Методологични бележки 

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата 

на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на 

населението през текущата година. 

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната 

система „Демография” на Националния статистически институт. Източник на данните за 

естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, 

миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на 

населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за 

раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, 

съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес. 

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

разрез са представени според административно-териториалното деление 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 населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени 

години. 

Възрастта на лицата при настъпване на демографско 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. 

 

 


