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НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2021 

ГОДИНА 
 

 

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Плевен в края 

на 2021 г. е 228 300 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 5 138 

души, или с 2.2%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на 

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

населението през текущата година. 

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По 

предварителна оценка1 от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо 

постоянно на територията на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 212 786 души.  

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска 

статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през 

десетгодишния период между преброяванията.  

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой 

на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се 

правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното 

преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска 

статистика за съответните години.  

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на 

населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще 

обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори. 

В съответствие с Националната статистическа програма, първи окончателни данни от 

Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1 Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg) 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_predvaritelna_ocenka.pdf
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Промените в броя и структурите на населението през 2021 г. се определят от основните 

тенденции в демографските процеси в областта.  

 Намаляват броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;  

 Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;  

 Нараства детската смъртност;  

 

През 2021 г. в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99.3%) са 

живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 408 деца, или с 

0.7%.  

Децата, родени в област Плевен, са 1799, което представлява 3.0% от всички родени в 

страната. От тях живородени са 1786 (99.3%). В сравнение с предходната година броят на 

живородените намалява със 137 деца или с 7.1%. 

 

Фиг. 1. Живородени деца в област Плевен през периода 2012 - 2021 година 

 

 
Коефициентът на обща раждаемост2 в България през 2021 г. е 8.5‰ и остава непроменен 

спрямо 2020 година.  
______  
2

 Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.   

mailto:VGeorgieva@nsi.bg
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За област Плевен коефициентът на обща раждаемост е 7.7‰ и спада спрямо предходната 

година, когато е бил 8.2‰. Броят на живородените момчета и момичета е почти равен – сътоветно 

892 и 894. 

Коефициентът на раждаемост в страната е 8.7‰ в градовете и 8.1‰ в селата, като за 

сравнение в област Плевен той е съответно 7.2‰ и 8.8‰.  

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 11.9‰, София (столица) 

- 10.0‰, и Пловдив - 9.3‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, 

като най-ниски стойности се наблюдават в областите Кърджали - 6.4‰, и Смолян и Габрово - по 

5.8‰. 

Броят на умрелите лица в България през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща 

смъртност3 - 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 

19.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.  

За област Плевен броят на починалите през 2021 г. е 6 146, а коефициентът на обща 

смъртност - 26.6‰. Спрямо предходната година броят на умрелите лица се увеличава с 1 064, или с 

20.5%.  

Смъртността при мъжете (28.6‰) е по-висока от тази при жените (24.8‰).  

През 2021 г. в страната са починали 326 деца на възраст до една година, а коефициентът 

на детска смъртност4 е 5.6‰. В област Плевен техният брой е 12, като коефициентът на детска 

смъртност е 6.7‰, при 5.7‰ през 2020 г. 

В регионален аспект през 2021 г. в общо единадесет области коефициентът на детска 

смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Кюстендил - 1.3‰, 

Благоевград - 1.5‰, и София (столица) - 3.2‰. Най-висока стойност на коефициента на детска 

смъртност е регистрирана в областите Сливен (14.8‰), Видин (13.3‰) и Силистра (12.7‰). 
 

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

естествено и механично (миграционно) движение.  

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на 

населението. През 2021 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на 

страната е намаляло с 90 317 души. 

В област Плевен в резултат на естествен прираст населението е намаляло с 4 360 души. 

Намалението на населението на страната, измерено чрез коефициента на естествения 

прираст5, е минус 13.2‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 10.5‰, а в 

селата - минус 20.2‰.  

За област Плевен коефициентът е минус 18.9‰, като съответно за градовете и селата в 

областта е минус 15.6‰ и минус 25.3‰. 

 

 

 
______  
3 Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.  
4 Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени. 
5 Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.   

mailto:VGeorgieva@nsi.bg


 

 
4 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕРОЗАПАД 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПЛЕВЕН“ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

4 
 
5800 Плевен, ул. „Хан Крум“ № 1, тел. +359 64 890412, e-mail: VGeorgieva@nsi.bg  
5800 Плевен, ул. „Хан Крум“ № 1, тел. +359 64 890415, e-mail: PLPetkov@nsi.bg 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 11. Естествен прираст на населението през 2021 г. по области 

(На 1 000 души) 

 
 

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и 

механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2021 г. е положителен - 

плюс 12 706 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от 

страната. 

По отношение на миграцията в област Плевен се наблюдава отрицателен прираст от минус 

778 души – 5 356 лица са дошли да живеят, а 6 134 са напуснали областта.  
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Методологични бележки 

 

Броят и структурата на населението към края на всяка година се изчисляват на база на 

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

през текущата година.  

Източник на данните за броя и структурата 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 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.  

Повeче информация и данни за броя и структурата на населението могат да бъдат намерени 

на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Население периоди. 

mailto:VGeorgieva@nsi.bg

