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1. Предмет, съдържание и развитие на географията на населението и селищата. 

Предмет, съдържание и основни задачи. Методологически апарат. География на 

населението и селищата и нейното място в географските науки. Връзки с други 

науки.  

Развитие в България.  

       

2. Брой на населението.  

Изучаване на броя – показатели. Изменения в броя на населението на Земята, на 

отделните континенти и страни. Особености и закономерности на съвременния ръст на 

световното население – икономически, социални и екологични проблеми .   

  

3. Динамика в броя на населението на България, от Освобождението до наши дни. 

Етапи в демографското развитие на страната. Демографска криза след 1989 г. – 

причини, фактори, последствия, прогнози, изходи от ситуацията.   

    

4. Изучаване на отношението „население – територия”. Гъстота на населението –  

понятие, видове и изчисляване. Различия в гъстотата на населението по континенти, 

райони и страни.  

       

5. Възпроизводство на населението.  

Компоненти на възпроизводството на населението. Фактори, обуславящи величината на 

демографските коефициенти. Типове възпроизводство на населението. Демографски 

преход. Демографска политика на страните.    

  

6. Регионални различия във величината на раждаемостта, смъртността и естествения 

прираст на населението на Земята. Причини. Анализ на геодемографските региони в 

света.  

  

7. Миграция на населението.  



Същност на миграционния процес и показатели за неговото измерване. Видове миграции 

и фактори, които ги обуславят.   

  

8. Големи световни миграции от разселването на хората по Земята до съвременната 

епоха. Характерни особености и посоки на съвременната миграция в света. Фактори, 

причини и последствия от огромната по обем бежанска вълна към Европа от 

началото на XXI век.  

  

9. Миграции и формиране на етно-културните общности на Балканския полуостров. 

Миксиране и взаимно проникване на културите на балканските народи при 

миграционни процеси и промени в границите на държавите.         

  

10. Вътрешна и външна миграция на населението на България от Освобождението до 

наши дни. Особености и посоки на голямата по обем емиграция от България в 

годините на преход от централно-планово към пазарно стопанство.  

  

11. Етническа структура на населението на Земята.  

Етнос, етническа, етнографска група и нация. Етнически процеси. Географско 

разпространение на големите езикови семейства и езикови групи в света.    

    

12. География на световните религии. Възникване, класификации, съвременно 

пространствено разпределение в света. Конфесионална структура на населението в 

света. Анализ на най-изповядваните световни религии (християнство, ислям, 

будизъм, индуизъм и юдаизъм). Конфесионална структура на населението в 

България   

  

13. Етно-религиозни конфликти в света. Типологизация на световните конфликти.  

Съвременни етно-религиозни конфликти в света, след Втората световна война.    

  

14. Възрастова структура на населението.  



Влияние на възрастовата структура върху възпроизводството. Изучаване на възрастовата 

структура, видове и класификации. Състояние на възрастовата структура на населението 

в отделните континенти и страни.     

  

15. Анализ на възрастовата структура на населението на България – регионални 

различия и тенденции. Коефициент на възрастова зависимост и коефициент на 

демографско заместване. Фактори, причини и последствия от застаряването на 

населението в България  

  

  

16. Трудов потенциал и работна сила.  

Същност и използване на трудовия потенциал. Работна сила и заетост. Икономически 

активно население. Безработица – същност и видове. Общи тенденции в развитието.  

Безработицата в България.   

  

17. Градски селища.  

Възникване на градовете. Развитие през различните обществено-икономически системи.   

  

18. Функции и класификации на градовете. Основни етапи на градообразуването и 

развитието на градовете в България. Съвременни развитие на българските градове.   

  

19. Селски селища.  

Общи понятия, видове и развитие. Класификации. Характеристика на селските селища в 

България и проблеми в тяхното съвременно развитие. Депопулация и обезлюдяване на 

руралните райони в България.   

  

20. Урбанизация – същност и характерни черти.   

Социално-географски аспекти на урбанизацията. Фактори, закономерности и  причини. 

Типове урбанизация. Съвременни черти на урбанизацията в различните райони на света. 

Урбанизацията в България – развитие, териториални особености, проблеми и 

перспективи.  



  

21. Пространствено развитие на селищата.  

Агломерации на населените места – характерни черти и особености. Структура на 

агломерацията. Най-големи градски агломерации в света. Образуване, функциониране и 

примери за мегалополиси в световен мащаб.  

  

22. Регионално демографско развитие на България.  

Същност и принципи на демографското райониране. Демографска ситуация. Стратегии 

за регионално и демографско развитие на България.  
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