СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ШУМЕН

СЕЛО ХИТРИНО
Село Хитрино е център на едноименната община в състава на област Шумен. Към 31
декември 2015 г. населението на с. Хитрино е 738 души, или 11.3% от населението на
общината и 0.4% от населението на областта. В област Шумен има 143 села, като по брой на
населението село Хитрино заема 25-то място. За периода 2012 – 2015 г. населението на
селото се увеличава с 2.1%.
Към 31.12.2015 г. в с. Хитрино мъжете са 372, а жените – 366.
Децата до 15 навършени години са 105, или 14.2% от общия брой на населението
(15.3% за област Шумен). За периода 2012 – 2015 г. техният относителен дял от общото
население нараства с 0.4 процентни пункта. Населението в трудоспособна възраст към
31.12.2015 г. е 410, или 55.6% (61.0% за областта), а в над трудоспособна възраст – 223, или
30.2% (23.8% за областта).
През 2015 г. в с. Хитрино са регистрирани 6 живородени деца, като през 2013 и 2014
г. броят им е идентичен. Коефициентът на обща раждаемост, който се измерва с броя на
живородените деца на 1 000 души от средногодишното население за годината е 8.1‰ (9.1‰
за област Шумен).
Коефициентът на обща смъртност (12.2‰), който се измерва с броя на умрелите лица
на 1 000 души от средногодишния брой на населението за годината е по-нисък от средния за
областта (15.6‰). Броят на умрелите е 9, поради което в селото е регистриран отрицателен
естествен прираст за 2015 година.
През последните 5 години броят на заселените надвишава броя на изселените и в
селото има положителен механичен прираст. През 2015 г. са заселени 28 души и са изселени
22.
През 2016 г., в шуменската статистика, Годишен отчет за дейността си през 2015 г. са
представили 158 предприятия от нефинансовия сектор на община Хитрино (153 през 2014 г.).
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 Информационна
система „Демография” в Националния статистически институт.
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.
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.
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
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навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е.
възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.
Влияние върху основна възрастова структура на населението – под, във и над
трудоспособна възраст, оказват, както застаряването на населението, така и законодателните
промени, при определяне на възрастовите граници за пенсиониране. През 2015 г. тези
граници са – до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за
мъжете.

