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Днес, 9 май 2017 г., се проведе заседание на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество, на което присъстваха: 

1. Ивелина Петрова – Областна администрация 

2. Десислава Гълъбова – Областна администрация 

3. Иван Иванов – РС на КНСБ 

4. Иван Милев – ГТПП 

Отсъстваха Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа“ и Пламен Ацаров – ИСА 

(Стопанска камара). 

Присъстваха и г-н Георги Цветков, началник на отдел „Статистически изследвания – 

Габрово” и Цветомира Иванова, Областна администрация. 

  

След установяване наличието на кворум г-жа Петрова откри заседанието. Бе приет  

следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Население и демографски процеси в Област Габрово през 2016 г. 

Информация от  г-н Георги Цветков,  

началник на отдел „Статистически изследвания – Габрово” 

 

 Г-жа Петрова даде думата на г-н Цветков. 

 Преди да премине към конкретните числа, г-н Цветков коментира пред членовете на 

съвета годишния план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за 

демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), който систематизира 

набелязаните комплексни и секторни мерки, оказващи въздействие върху демографското 

развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват. Основните фактори, които влияят 

върху демографската картина, са не само демографските процеси – раждаемост, смъртност, 

миграция.  Много важно е развитието  на човешките ресурси и повишаването на 

качествените им характеристики.  

 Текущата демографска ситуация в област Габрово през 2016 г. е следната: 

 - Населението на областта продължава да намалява и застарява; 

 - Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението; 

 - Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост; 

 - Увеличава се броят на умрелите и коефициентът на обща смъртност; 

 - Намалява детската смъртност; 

 - Увеличава се броят на сключените бракове, а броят на разводите намалява. 



 Г-н Цветков представи подробен анализ на броя и структурата на населението. Към 

31.12.2016 г. населението на област Габрово е 112 334 души, за сравнение с 2015 г. 

населението на областта намалява с 1 938 или с 1.7%. Продължава процесът на застаряване 

на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 316 или 

27.9%  (20,7% за страната) от населението на областта. По общини  този дял е: Трявна – 

31.1%, Дряново – 30.5%, Габрово –  27.5% и Севлиево – 26.8%. В сравнение с 2015г. делът на 

населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта. Към 31.12.2016 г. 

децата до 15 години в областта са 12 758 или 11.4%/14,1% за страната/ от общото население, 

като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. 

 Г-н Цветков обобщи, че тенденцията на застаряване на населението води до промени 

и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние 

върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват, както 

застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на 

възрастовите граници за пенсиониране.   

 В заключение г-жа Петрова сподели,  че тенденциите в демографското състояние  са 

видими за всички и изрази надежда, че област Габрово няма да бъде обезличена и 

следващият доклад ще покаже по-добри резултати. Тя допълни, че всички институции трябва 

да си подадат ръка за решаване на този важен проблем. 

  

 С това дискусията приключи и заседанието бе закрито. 

 

 

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА /п/ 

Заместник областен управител на Област Габрово 

Председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество 

 

Изготвил протокола: /п/ 

Десислава Гълъбова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областния съвет за тристранно сътрудничество 


