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Демографски тенденции в България.
Хоризонт 2050
ЦЕЛИ
През
последните
десетилетия
човешкият капитал придобива все поголямо значение. Той се разглежда като
водещ
фактор
в
съвременното
развитие,
имайки
предвид,
че
демографското развитие е тясно
свързано с икономическото развитие.
Човешкият капитал, заедно с неговите
количествени и качествени характерис
тики, може да осуети или да ускори
развитието на дадена територия. Тези
тенденции придобиват друг ракурс,
когато се разглеждат в пространствен
аспект, като се вземат предвид
спецификите на дадена територия.
Основната цел на настоящото проектно
предложение е въз основа на анализа
на
съвременното
състояние,
тенденциите
в
демографското
развитие,
както
и
очакваното
въздействие на различни по своя
характер фактори да се направи
времева (до 2050 г.) и пространствена
(по населени места) прогноза на
населението в България.
МЕТОДОЛОГИЯ
За изработването на дългосрочни
прогнози
за
динамиката
на
населението на дадена територия е
необходимо да се определят и измерят
демографските фактори, влияещи върху
изменението на населението. В
наложилата се в практиката методика за
прогнозиране
на
населението,
основните показатели, които се
използват са брой на населението на
изследваната територия през текущия
период, очаквани нива на смъртност,
раждаемост и естествен прираст,
равнище на миграционни потоци за
същия период.
За изготвянето на демографска
прогноза на населението на България
ще бъде приложен метода на
повъзрастовото
придвижване
на
населението (метод на кохортните

компоненти). Той притежава безспорно
предимство пред други методи (метод
на екстраполация, симптоматичен
анализ, регресионен анализ и др.), тъй
като
групира
населението
по
възрастови кохорти (възрастови групи
през пет години) като се изчисляват
характеристиките (коефициентите) на
основните фактори за всяка група
поотделно. Декомпозицията според
възрастта на населението дава
възможност да се оцени бъдещия
демографски потенциал на работната
сила и репродуктивните възможности
на населението.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
– Изследване на демографските
тенденции в България от началото на
ХХІ век – динамика на раждаемостта и
смъртността, механичното движение,
темпове на изменение в броя на
населението.
– Определяне на факторите, които имат
стимулиращ и задържащ ефекти върху
демографското развитие на страната,
– Изготвяне на демографска прогноза
по населени места в три прогностични
варианта до 2050 г.
– Проследяване на изменението в
структурата на селищната мрежа в
страната до 2050 г. в три прогностични
варианта.
– Изготвяне на прогноза за възрастовата
структура на населението по населени
места до 2050 г. в три варианта.
– Анализ на промените в гъстотата на
населението в България по землища за
периода 2001 – 2050 г.
–
Определяне
степента
на
обезлюдяване
и
териториални
диспропорции до 2050 г.
– Оценка на възможностите за
подобряване
на
демографската
ситуация в България – мерки и
политики.
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