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БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
БРАЧНОСТ
През 2018 г. броят на сключените бракове в област Враца е 451, или с 13% повече от
предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (274) са сред населението в градовете.
Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца - 165, следвана от община
Козлодуй - 84, а най-малко са в община Хайредин само 6.
Фиг. 1. Сключени бракове в област Враца по години и местоживеене

53.9% от мъжете, сключили брак през годината (243), са на възраст между 25 и 34
навършени години, а 51.7% от жените (233) попадат във възрастовия интервал 20 - 29 години.
През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно
32.2 и 29.0 години. Спрямо предходната година средната възраст при сключване на първи брак за
мъжете се увеличава с 0.6 години, а при жените се увеличава с 0.7 години.
За 364 мъже и 368 жени сключеният през годината брак е първи; за 63 мъже и 70 жени
бракът е втори. Общо 66 мъже и 71 жени преди сключването на гражданския брак са били в
официален развод с предишните си партньори.
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Коефициентът на брачност за област Враца през 2018 г. е 2.7‰ (за страната е 4.1‰), и
спрямо 2017 г. се е увеличил с 0.3 процентни пункта. Брачността в градовете е 2.8‰, в селата 2.6‰, като през 2017 г. е бил съответно 2.7‰ и 2.0‰.
БРАКОРАЗВОДНОСТ
През 2018 г. в област Враца са прекратени общо 281 юридически брака, или с 5.6%
повече от предходната година. В градовете разводите са 192, а в селата - 89. В община Враца през
годината са прекратени 115 брака, което е с 8 по-малко спрямо 2017 година.
При 90.0% от мъжете и 92.9% от жените това е разтрогване на първи брак. През 2018 г.
27 мъже и 18 жени приключват за втори път официалните си брачни отношения с партньора.
Най-голям е делът на разводите при мъжете (37.0%) и жените (38.1%) във възрастовата
група от 40 до 49 години. Общо 28 мъже и 18 жени, получили официален развод през 2018 г., са на
възраст 60 и повече навършени години.
За 2018 г. коефициентът на бракоразводност за област Враца е 1.7‰ и незначително се
увеличава спрямо предходната година. Бракоразводността в градовете е 2.0‰ при 1.9‰ през 2017
г., а в селата е 1.3‰ при 1.1‰ през 2017 г.
Фиг. 2. Бракоразводи по възраст на съпрузите в област Враца през 2018 година

2
Враца 3000, ул. „Георги Бенковски” № 6, тел. 092 / 668683
факс 092 / 661861

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.nsi.bg

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО-СЕВЕРОЗАПАД
Отдел „Статистически изследвания - Враца”

Методологични бележки
При изследване на брачността и бракоразводността се наблюдават съвкупността на
регистрираните юридически бракове и прекратените бракове със съдебно решение. Единиците на
тези съвкупности се регистрират в момента на тяхното настъпване и техният брой се установява
към 31.12. на съответната година.
Източник на данните за браковете и бракоразводите е Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Браковете и
бракоразводите се регистрират чрез документ-образец ЕСГРАОН-ТДС: "Съобщение за граждански
брак", "Съобщение за прекратен граждански брак".
При статистическата обработка на данните за брачността и бракоразводността, браковете
и бракоразводите са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното
деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) по
„настоящ адрес”.
При изчисляване на коефициентите на брачност и бракоразводност 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.
Повече информация и данни за сключените бракове и прекратените бракоразводи могат
да
бъдат
намерени
на
интернет
страницата
на
НСИ
на
следния
линк
http://www.nsi.bg/bg/content/3026.
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