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НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Окончателни данни 

 

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и 

жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна 

картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, 

тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията. 

 

Брой и прираст на населението  

 

Населението на област Велико Търново към 7 септември 2021 г. е 207 371 души. Това нарежда 

областта на 12-то място в рамките на страната и представлява 3.2% от населението на България, което 

е 6 519 789 души. 

Жените са 107 934 (52.0 %), а мъжете 99 437 (48.0 %), или на 1000 жени се падат 921 мъже. 

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението са естественото движение 

(раждания и умирания), външната и вътрешната миграция. 

При последните преброявания се наблюдава намаление на населението на областта, като най-

много намалява през 2021 г. - с 51 123 души, или с 19.8 % спрямо 2011 година.  

1. Разпределение на населението в област Велико Търново по общини и пол 

Общини Население към 

1.02.2011 (брой) 

Население към 

7.09.2021 (брой) 

Жени към 

7.09.2021 (брой) 

Мъже към 

7.09.2021 (брой) 

Общо  258494 207371 107934 99437 

Велико Търново 88670 76718 40343 36375 

Горна Оряховица 46685 38456 20093 18363 

Елена 9434 7737 3991 3746 

Златарица 3991 3363 1737 1626 

Лясковец 13397 11468 5996 5472 

Павликени 23869 18737 9728 9009 

Полски Тръмбеш 14451 11169 5685 5484 

Свищов 42734 27595 14229 13366 

Стражица 12721 10128 5105 5023 

Сухиндол 2542 2000 1027 973 
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Териториално разпределение на населението  

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено 

движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в 

административно-териториалното устройство на страната. 

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Велико Търново са 336, от които 14 градове 

и 322 села. В градовете живеят 143 883 души, или 69.4 %, а в селата - 63 488 души, или 30.6 % от 

населението на областта. 

В периода между двете преброявания 2011 и 2021 г. населението в градовете е намаляло с 

35 317 души или с 19.7 %, а в селата с 15 806 души (19.9%). 

Областният град Велико Търново е най-голям по численост в областта. В него  живеят 58 507 

лица,  с относителен дял  28,2 % от населението на областта. 

 Най- малкият град в областта е Сухиндол с население 1 463 души, а най- голямото село е 

Драганово - 1 925 жители. 

На територията на областта 64 села са без население, или 32% от всички обезлюдени населени 

места в страната - 199 са в област Велико Търново.  

82 са населените места с под 10 жители, а 144 села са с под 100 жители. 

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 170 села. 

2. Разпределение на населените места в област Велико Търново според броя на населението 

им към 7 септември 2021 година 
Размер на населеното 

място 

Населени 

места (брой) 

Население 

(брой) 

0 64 0 

1 - 199 170 6363 

200 - 499 38 12705 

500 - 999 39 27017 

1000 - 1999 14 21605 

2000 - 4999 6 20801 

5000 - 9999 2 15599 

10000 - 19999 1 18385 

20000 - 49999 1 26389 

50000 - 99999 1 58507 

Общо 336 207371 
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Област Велико Търново е включена към Северен централен район и е разделена на 10 общини. 

И в десетте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е 

относителното намаление в община Свищов - 35.4 % и в община Полски Тръмбеш - 22.7 %, а най-

малко в община Велико Търново - 13.5 %. 

Най-голяма по брой на населението е община Велико Търново - 76 718 души, или 37% от 

населението на областта. Най-малка по брой на населението е община Сухиндол - 2 000  души, или 1% 

от населението на областта. 

            

Прираст на населението  

Тенденцията за отрицателния прираст на населението през последните няколко преброявания е 

най-силно изразена в резултатите на преброяването през 2021 година. През десетгодишния период 

между двете преброявания е регистрирано намаление на населението във  всички общини на областта. 

 

3. Прираст на населението в област Велико Търново по общини в периода 2011 - 2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общини 

Население 

към 1.02.2011 

(брой) 

Население 

към 7.09.2021 

(брой) 

Прираст 

(брой) 

Прираст 

(%) 

% от 

населението на 

областта към 

07.09.2021 

Общо 258494 207371 -51123 -19.8 100 

Велико Търново 88670 76718 -11952 -13.5 37.0 
Горна 

Оряховица 
46685 38456 -8229 -17.6 

18.5 

Елена 9434 7737 -1697 -18.0 3.7 

Златарица 3991 3363 -628 -15.7 1.6 

Лясковец 13397 11468 -1929 -14.4 5.5 

Павликени 23869 18737 -5132 -21.5 9.0 
Полски 

Тръмбеш 
14451 11169 -3282 -22.7 

5.4 

Свищов 42734 27595 -15139 -35.4 13.3 

Стражица 12721 10128 -2593 -20.4 4.9 

Сухиндол 2542 2000 -542 -21.3 1.0 
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Фиг. 1. Прираст на населението по общини в периода 2011 - 2021 година 

 

 

 

 

Гъстота 

Гъстотата на населението по общини варира от 11.5 души на кв. км. за община Елена до 121.1 

души на кв. км. в община Горна Оряховица. 
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Фиг. 2. Гъстота на населението към 7 септември 2021 година 

 

 

Възраст 

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата 

структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се 

изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече 

навършени години. 

Към 7 септември 2021 г. в област Велико Търново населението на 65 и повече навършени 

години е 56 320 души, или 27.2% от населението на областта.  

Населението в активна възраст между 15 - 64 навършени години е 125 194 души, или 60.4% от  

населението на областта, а делът на най-младото население във възрастовата група 0 - 14 години е 

12.5%, като абсолютният му брой е 25 857 души.                                                                     

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислен като отношение на лицата под 15 и 

на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, e 

66, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 66 лица под 15 и на 65 и 

повече години.  
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Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в 

трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). За област 

Велико Търново това съотношение е 53.  

Тенденцията на застаряване 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 застаряването на населението, така и законодателните 

промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 

до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.  

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. в област Велико Търново е 

116738 души, или 56.3% от населението на областта, под трудоспособна възраст са  27601души, или 

13.3 %, а над трудоспособна възраст са 63032  души, или 30.4 %. 

За сравнение през 2011 година населението в трудоспособна възраст е било  61.8%, това в под 

трудоспособна възраст - 12.4% и над трудоспособна възраст - 25.8%. 

 

Гражданство 

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата 

държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством 

декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство. 

Към 7 септември 2021 г. в област Велико Търново 205 561 лица, или 99.1% са с българско 

гражданство. От тях 560 (0.3%) са с двойно гражданство - българско и друго. 

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 271, или 0.1% от 

населението. Гражданите на страни извън ЕС са 1 337, на държави в Азия - 113, на държави в Африка - 

12, на държави в Океания - 5, на държави в Северна Америка - 35, на държави в Карибски басейн, 

Централна и Южна Америка - 9, лица без гражданство - 10 и лица, за които не е посочено гражданство 

- 18.                        

 

Страна на раждане 

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката 

към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.  

Към 7 септември 2021 г. 203 370 от лицата, или 98.1%  в област Велико Търново са родени на 

територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.8 %, а в трета държава – 1.1 % от 

населението на областта. Не е посочена страна на раждане от 42  лица.  

 

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на 

населението и жилищния фонд през 2021 година.  По график.  Основни данни от преброяването ще 

бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки 

на потребители.  


