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11 ЮЛИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

 

Раждането на пет милиардния жител на Планетата поставя началото на Световния ден на населението - 

датата е 11 юли 1987 година. Отбелязването на 11 юли цели да повиши осведомеността по световните 

проблеми на населението като важността на семейното планиране, равенството между половете, 

бедността, раждаемостта и правата на човека. 

Няколко интересни факти за населението:  

• Към 12.00 часа на 10.07.2019 година населението на света наброява 7  717 900 600 души. 

• Първият милиард човечеството е постигнало за 250 000 години. За втория милиард са били 

необходими  само 127 години. До третия  сме чакали 33 години, а за четвъртия - само  14, за петия - 13, а 

за шестия - 12 години. 

• Населението се очаква да достигне 8 млрд през 2040 г. и 10,5 млрд през 2050 година. 

• Повечето от очакваното увеличение на населението в света ще бъде в Африка и Южна Азия. 

Африканското население се очаква да нарасне от сегашните 1 млрд. до 4 млрд. до 2100 г., а Азия може 

да добави още един милиард за същия период. 

• Индия е страната с най-бързо увеличаващо се население. 

За България: 

• Точно в 14.07. 2018 г. ч. на 29 юни сме станали 6 999 999 души. 

• Населението на намалява с 50 хил. души годишно, като смъртността за година е около 110 хил. 

души. /по коментар на доц. Елица Димитрова, демограф от Института за изследване на населението и 

човека при БАН/. 

• Средно годишно с около 1000 са по-малко децата, които се раждат у нас. 

• За 10-годишен период България е намаляла с над 416 000 души или с население приблизително с 

размерите на област Бургас, отчитат данни от анализ на  

• При най-добрия сценарий в края на този век в България ще живеят около 5.5 млн. души - прогнозира 

за страната ни в новия доклад на ООН за тенденциите за населението в различните държави по света. 

 

Източници: https://population.un.org/wpp/Publications/ 

http://www.bas.bg/научни-изследвания/ 

https://www.economic.bg/bg/news/11/spored-oon-balgarite-nikoga-poveche-nyama-da-nadhvarlyat-7-mln-

dushi.html. 
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 Визуално представяне на информацията за населението (Източник: https://www.nsi.bg/) 
 

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно, Велико Търново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 П.К. 345 
5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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