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Социално-икономически характеристики на населението  

към 7 септември 2021 година в област Силистра 

 

Образователна структура на населението 

Образователната структура на населението е важен показател за цялостното ниво 

на личностно развитие в страната. 

Това произлиза от факта, че образователното равнище на населението има пряко 

отношение, както към чисто демографски негови характеристики, така и към цялостния 

социално-икономически статус на населението и възможностите за неговото развитие. 

Към 7 септември 2021 година броят на лицата с висше образование в страната е 

1 560.0 хил. души. В сравнение с предходното преброяване през 2011 година 

относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.9 процентни пункта. 

Най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, 

следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите 

Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%), Разград (15.7%) и Силистра (16.2%). 

 

Фиг.1. Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше 

образование в област Силистра по общини - % 
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Относителният дял на населението на 7 и повече навършени години с висше 

образование в община Силистра достига до 24.3 %, а най-нисък е в община Кайнарджа 

– 3.4%. 

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без 

завършено образование в страната. Завършилите начално образование са 353.5 хил. 

лица, започналите, но незавършили начално образование са 271.7 хил. лица и никога 

непосещавалите училище са 41.6 хил. лица. Спрямо 2011 г. относителните дялове от 

населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2.0, 0.3 и 0.5 

процентни пункта.  

 

Грамотността се дефинира като умението на човек да чете и пише и е 

традиционен въпрос в преброяванията на населението. 

Фиг.2. Относителен дял на неграмотното население в България на 9 и повече 

навършени години по години на преброяванията 

 

 

 

Най-нисък е относителният дял на неграмотните лица на 9 и повече навършени 

години в област София (столица) – 0.4%, а най-висок в областите Сливен (5.0%), 

Кърджали и Ямбол (с по 2.6%) и Силистра (2.4%). 
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Фиг.3. Относителен дял на неграмотните лица на 9 и повече навършени години в 

област Силистра по общини - % 

 

 

Общините Ситово (4.9%), Алфатар и Дулово (с по 4.6%) са с най-висок 

относителен дял на неграмотните лица на 9 и повече навършени години в област 

Силистра. 

Състоянието на образователната структура има голямо значение за развитието на 

страната. От образователното ниво до голяма степен зависи мобилността на хората на 

пазара на труда, гарантираща по-добро заплащане, а също така поддържане на по-висок 

жизнен стандарт и качество на живота. 

 

Икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 

година 

Икономически активното население в страната обхваща лицата на възраст 15 и 

повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период, а 

именно седмицата предхождаща критичния момент на преброяването (31 август – 6 

септември 2021 година).  
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Икономически активни лица на възраст 15 – 64 навършени години 

За целите на анализи и сравнения на пазара на труда най-често се изчисляват 

показатели за възрастовата група 15 – 64 години. 

През наблюдавания период в страната има 2 835 хил. икономически активни лица 

на възраст между 15 – 64 навършени години.  

Относителната мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е 

коефициентът на икономическа активност, изчислен като отношение на броя на 

икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 

навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност е 69.7%. 

 

Фиг.4. Коефициент на икономическа активност по области през периода 31 август 

– 6 септември 2021 година 
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С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 

78.6%, следвана от Габрово – 73.5% и Перник – 72.1%. Най-нисък е този показател в 

областите Кърджали – 54.1%, Силистра – 60.6% и Сливен – 61.1%. 

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години 

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 - 64 навършени години 

за страната 2 549 хил. са заети.  

В област Силистра от икономически активното население на възраст 15 – 64 

навършени години, 29 091 са заетите лица, а 6 409 са безработни. Останалите 23 127 лица 

от тази възрастова група са икономически неактивни. 

 

Фиг.5 Структура на икономическата активност на населението на възраст 15-64 

навършени години в област Силистра 

 

 

Разпределението по професии в област Силистра показва, че най-много заети лица 

има в клас Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 5 947 лица. 

Следва клас Професии, неизискващи специална квалификация със заети 4 814 лица.  
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Фиг.6 Разпределение на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години по 

професии и пол през периода 31 август – 6 септември 2021 година в област Силистра 

 

 

 

Безработни лица на възраст 15 – 64 навършени години  

Коефициентът на безработица общо за страната е 10.1%. Той се изчислява като 

отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във 

възрастовата група 15 – 64 навършени години. Област Силистра се нарежда на второ 

място с 18.1% , след Видин (20.1%) – областта с най-висок коефициент на безработица. 
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Фиг.7 Коефициент на безработица на лицата на възраст 15 - 64 навършени години 

по общини 

 

Икономически неактивното население на възраст 15 – 64 навършени години през 

периода 31 август – 6 септември 2021 година в област Силистра е 23 127 души. 

По относителен дял на икономически неактивно население област Силистра е 

на второ място в страната - 39.4%, като преди нея е само област Кърджали - 45.9%. Най-

нисък е делът на икономически неактивното население - 21.4% в София (столица). 

Незаети и неучащи на възраст 15 - 29 навършени години 

През наблюдавания период незаетите и неучастващи в образование и обучение от 

населението на възраст 15 - 29 навършени години в област Силистра са 3 748 души, или 

33.3% от населението на същата възраст. 

Най-висок е делът на тези лица в общините Кайнарджа (62.4%), Главиница 

(43.4%) и Дулово (41.0%), а най-нисък - в община Силистра (21.1%). 

 

До края на годината ще бъдат публикувани: данни за етно-културните 

характеристики – етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и 

религиозност, а също и за миграцията – през ноември; резултати от извадковите 

изследвания – „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и 

миграционно поведение на населението“, както и данни за здравния статус на 

населението – през декември. 

Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: 

Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021. 

https://www.nsi.bg/bg/content/19795/basic-page/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2021

