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МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, 

от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново 

местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) - 18 574 (16.9%). Сред тях 224 са 

от Шуменска област.  

 През 2018 г. жителите на област Шумен, сменили своето обичайно местоживеене с друго 

населено място в рамките на страната са 3 074 души (3 302 през 2017 г.). От тях, 1 559 лица (50.7%) 

са се преселили в населено място от областта (1 494 през 2017 г.). Сред тях 600 (38.5%) са мъже и 959 

(61.5%) са жени. 

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село - 

град“ (42.7%). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по 

направленията „град - село“ (24.9%), „село - село“ (20.3%) и „град - град“ (12.2%). При 

преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и 

заселените от и в община Шумен. 

 

Фиг. 1. Направления на вътрешната миграция през 2018 година в границите на област Шумен 

 
Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на 

страната е 1 515. От тях 516 са избрали за ново местоживеене област Варна (559 през 2017 г.). Както 

в предходни години, така и през 2018 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-

големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън Шуменския регион.  

Сред всички лица от област Шумен, сменили своето местоживеене през 2018 г. (в рамките на 

областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години 

(21.6%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.3%). 

През 2018 г. сред 10-те общини на област Шумен, положителен механичен прираст 

(вътрешна миграция), при който броят на заселените надвишава броя на изселените, е регистриран в 

8 от общините, а в 2 общини механичният прираст е отрицателен. За община Шумен механичният 

прираст е 105. 

Населените места в областта са 151 на брой, като през 2018 г. преобладаващата част от тях 

(91) са с положителен механичен прираст. В 47 населени места механичният прираст е отрицателен, 
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а в 13 - броят на заселените и изселените съвпада. В областния център броят на заселените е 1 518, а 

броят на изселените - 1 462. 

През миналата година жителите на другите 27 области от страната, заселили се в област 

Шумен са 1 203 (1 133 през 2017 г.). От тях 25.5% са от област Варна, а 14.6% - от област София 

(столица). 

През 2018 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Шумен в 

чужбина, или емигрантите, са 654 (935 през 2017 г.).  

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Шумен, или потокът на 

имигрантите, включва завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, 

получили разрешение или статут за пребиваване на територията на областта. През 2018 г. техният 

брой е 1 672 (1 417 през 2017 г.). 

През 2018 г. в страната 29 559 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина 

в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (29.9%), Руската федерация (11.0%) и 

Германия (7.2%). 
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Методологични бележки 

 

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система 

„Демография“ в Националния статистически институт.  

Източник на данните за механичното движение (миграция) е Единната система за 

гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез 

документите образци ЕСГРАОН - ТДС адресна карта за промяна на настоящ адрес.  

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация 

и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна 

на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; 

Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци. 

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава 

съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). 

Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява 

към 31.12. на съответната година. Механичният прираст на населението (вътрешна миграция) в 

териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица 

във и от всяко населено място. 

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 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. 


