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Структура на населението6
Хората се различават по раса, пол, възраст, език, религия и други признаци. Тези признаци са 

или природно обусловени, или са резултат от продължително културноисторическо развитие.
Кои са основните и смесените човешки раси?
Структура на населението е неговото групиране според характе-

ристики като пол и възраст, език и религиозна принадлежност. Важно 
значение имат също неговата икономическа активност и съотноше-
нието между жителите на градовете и селата.

Полово-възрастова структура на населението
Половата структура отразява съотношението между броя на 

мъжете и жените. В отделните страни и райони на света се наблю-
дават специфични различия. Например в Азия преобладават мъжете 
(51%), а в Европа – жените (52%). Сред основните причини за това са 
средната продължителност на живота, религиозната принадлежност, 
миграциите, степента на социално-икономическо развитие и др. 

С най-висок относителен дял на жените се отличават Литва, Лат-
вия и Русия (около 54%). Това е следствие от по-високата смъртност 
и емиграция сред мъжете.

Коренно противоположна е демографската ситуация в някои 
арабски страни. Например в Катар относителният дял на жените е 
едва 24%, а в Обединените арабски емирства (ОАЕ) – 27%. Силно 
нарушената полова структура в тези страни е резултат от притока на 
мъже трудови имигранти.

Населението може да се групира и според неговата възраст. Това 
е необходимо, за да се разкрият важни характеристики като икономи-
ческа активност, възможност за възпроизводство, социална отговор-
ност и др. За да представи възрастовата структура на населението, 
ООН използва подялба на три основни групи:

• деца до 14 години. Те са около 26% от световното население;
•  възрастни от 15 до 64 години. Съставляват около 65% от жи-

телите на планетата. Повечето от тях са родители и са с най-
голям принос за световното социално-икономическо развитие. 
Тази група се обозначава и като трудоспособно население;

•  възрастни над 65 години. Делът им е най-малък – около 9%.
 Само част от тях се включват активно в производствени дейности.
Относителният дял на децата е най-голям в страни с демограф-

ски взрив като Нигер (49%), Уганда, Чад и Мали (47%). В Африка 
младото население е 41%. 

С най-голям дял на възрастните над 65 г. се отличава Европа 
(18%). На първо място в света по този показател е Япония (28%), а в 
Европа – Италия (22%). 

Демографската ситуация може да се представи графично чрез по
лововъзрастова пирамида (фиг. 1 – 3). Чрез нея се характеризират 
съотношенията между мъже, жени и възрастови групи.

Фиг. 1. Полово-възрастова пирамида 
на населението в света

Фиг. 2. Полово-възрастова пирамида 
на Индия

Фиг. 3. Полово-възрастова пирамида 
на Финландия
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Пирамидата на всяка страна се отличава с особено-
сти, които ѝ придават специфична форма. При Индия на-
пример тя има широка основа (фиг. 2), което е белег за 
висока раждаемост. Делът на отделните групи намалява 
равномерно с увеличаване на възрастта им. Броят на мъ-
жете и жените е приблизително равен. Такива съотноше-
ния са типични за по-слаборазвити страни.

Пирамидата на повечето развити страни се отличава с 
много висок дял на населението в трудоспособна възраст 
(фиг. 3). По-голямата средна продължителност на живота 
и намалената раждаемост предизвикват т.нар. „застарява
не на населението“. Като използвате фиг. 3, определете 
отношението на дела на мъжете към този на жените в 
групите над 65-годишна възраст.

Езикова и религиозна структура  
на населението 

Езиковата структура на народите в света е изклю-
чително сложна. Известни са над 10 000 езика, групира-
ни в езикови семейства (фиг. 4). Най-много хора в света 
говорят като майчин език мандарин* (над 1 млрд. души) 
и хинди* (около 450 милиона). Най-разпространен при 
общуването между отделните народи е английският. 
Като използвате фиг. 4, посочете главните езикови се-
мейства в Азия.

Религиозната структура представя населението 
според неговото вероизповедание. Най-разпространени-
те религии в света са християнство, ислям и индуизъм 
(фиг. 5). Във всяка от тях има различни течения. Напри-
мер християнството се дели на източно православие 
(фиг. 6), католицизъм (фиг. 7) и протестантство. 
Разпространено е предимно в Европа и в страните от 
Новия свят. 

Ислямът е официална религия в много страни от Аф-
рика и Азия. Двете основни направления в него са суни
зъм и шиизъм. Най-голямата мюсюлманска държава в 
света е Индонезия (фиг. 8). 

Будизмът е разпространен предимно в Източна и 
Югоизточна Азия (фиг. 9).

Една от най-старите религии в света е юдаизмът, 
която е основна в Израел. Пример за религия, изповяд-
вана само в една страна, е шинтоизмът в Япония.

Структура на заетостта
Трудоспособното население на света се дели на зае

ти (94%) и безработни (6%). Структурата на заетостта 
разкрива съотношението между работещите в сферата 
на земеделието, промишлеността и услугите (фиг. 10). 

В слаборазвитите страни около 1/2 от заетите са в 
земеделието, а в развитите над 2/3 са в обслужващите 
дейности. 

Фиг. 4. Разпространение на най-големите 
езикови семейства в света:  
1. индо-европейско; 2. урало-алтайско; 
3. сино-тибетско; 4. дравидско; 
5. семито-хамитско; 6. нило-сахарско; 
7. Нигер-Конго; 8. други

Фиг. 6. Православен манастир в Русия

Фиг. 5. Религиозна структура на 
населението в света
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Фиг. 7. Католическа катедрала в Милано Фиг. 8. Джамия в Индонезия

Фиг. 9. Будистки храм в Шри Ланка

Въпроси и задачи:
1. Кои са основните признаци за групиране на населението?
2. Какви са причините за високия относителен дял на децата 

в слаборазвитите страни?
3. Като използвате фиг. 5, изчислете относителния дял на 

населението, изповядващо различни религии.
  Проучете защо страни като Бенин, Габон, Нова Кале
дония и Реюнион имат един и същ официален език. 

А р х и М Е Д И Я
•  Английският е официален език в 56 страни, френският –  
в 29, испанският – в 20, арабският – в 24, португалският –  
в 8, немският – в 6.  
•  Официални езици в ООН са английски, френски, испански, 
руски, китайски и арабски.
•  Официални езици в Европейския съюз са езиците на всички 
страни, членуващи в него.

 Духовен водач на католиците в света е папата. 
Източноправославните християни имат няколко са
мостоятелни църкви, като начело на всяка от тях 

стои патриарх.
Народите на източноправославните страни отбелязват ня
кои църковни празници на различни дати. Например честване
то на Коледа в България и Гърция е по Григорианския календар 
– на 25 декември. В Русия, Сърбия и Македония това става по 
Юлианския календар – на 7 януари. 

Фиг. 10. Структура на заетостта в 
света

Безработицата е значим социално-икономически 
про   блем. Особено неблагоприятно е нейното проявле-
ние в най-слаборазвитите страни, където делът на безра-
ботните надхвърля 25%.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

УСЛУГИ

ПРОМИШЛЕНОСТ



Географски региони в света. Европа25

Дайте примери за имена на големи природни области в света.

Географски региони в света
Всяка част от земната повърхност има специфични особености, 

което дава основания за обособяване на отделни територии или аква-
тории в региони като Америка, Океания, Средиземноморие, Балкани, 
Лапландия и др. Те се отличават по географско положение, природа 
или културни традиции. За главни региони обикновено се приемат кон-
тинентите с изключение на Антарктида (фиг. 1).

Русия, Турция, Египет и Панама са разположени на два континен-
та. Спорна континентална принадлежност имат карибските острови и 
Малайският архипелаг. Затова понякога Европа се разглежда заедно с 
Азия като регион Евразия, а Северна с Южна Америка – общо като 
Америка.

Освен континенталните граници могат да се използват и други при-
знаци за регионална подялба на света. Например териториалното раз-
пространение на отделни раси, народи или култури. Така части от Азия 
и Африка се разглеждат като арабско-ислямски регион. По подобен 
начин от Огнена земя до Мексико се обособява и регионът Латинска 
Америка. Кои страни от Северна Америка се включват в него?

Европейски регион
За да се състави географска характеристика на регион, е необ-

ходима определена логичeска последователност, например географско 
положение, природна среда, население, стопанство, проблеми на раз-
витието и др.

Европейският регион заема площ от около 10,5 млн. km2. Използ-
вайте фиг. 2 и характеризирайте особеностите на неговото природ-
но географско положение и граници.

Важна забележителност в природната среда на континента е Из-
точноевропейската (Руска) равнина, която заема около 40% от неговата 
площ. Най-високи планини са Кавказ (5 642 m), Алпите (4 810 m) и 
Пиренеите (3 404 m). Сред полезните изкопаеми се открояват горивата, 
железните и оловно-цинковите руди, сярата, каменната и калиевата сол 
(фиг. 3), апатитите и др.

Преобладаващата част от континента попада в умерения пояс. В 
него се наблюдава намаляване на влажността и валежите от Атланти-
ческото крайбрежие към Урал. Дайте примери за европейски страни, 
попадащи в различни климатични пояси.

В Руската равнина са както най-голямата река в Европа (Волга,  
фиг. 4), така и най-голямото езеро (Ладожкото). Посочете други извест-
ни реки и езера на континента. Преобладаващата част от равнините и 

Имената на много региони са свързани с географски посоки, климатични особености и др. 
Например Европа произлиза от думата „запад”, а Азия – от „изток”, Африка означава „без 
студ”, а Арктика е кръстена на съзвездието Голяма мечка.

Фиг. 1. Географски 
региони

А р х и М Е Д И Я
• Афразия е общото наиме-
нование на Африка и Азия.  
• Еврафразия е име, с което 
се обозначават едновре-
менно свързаните в обща 
територия Европа, Африка 
и Азия. За тях се използват 
също и наименованията 
Световен остров или Стар 
свят. 
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Фиг. 2. 
Европейски 
регион

низините са плодородни, като особено важна стопанска 
роля в тях играят черноземните и алувиално-ливадните 
почви. Тайгата заема обширни площи в Северна Европа. 
Широколистни гори са запазени предимно в Източноев-
ропейската равнина и планините.

Населението на региона е около 720 млн. души. В 
демографската ситуация на страните от Западна и Из-
точна Европа има значителни различия. Характеризи-
райте ги.

Над 30% от жителите на континента населяват Гер-
мания, Франция и европейската територия на Русия. С 
висока демографска гъстота се отличават Средноевро-
пейската низина и долините на големите реки. В страни 
като Нидерландия и Белгия нейните стойности са над 
300 души/km2.

Характерна особеност на континента е високата сте-
пен на урбанизация. Близо 2/3 от населението е градско, 
а в повечето западноевропейски страни – над 80%. Най-
големи агломерации са Москва (16 млн. жители), Лон-
дон (15) и Париж (12).

Европа представлява пъстра мозайка от страни, на-
роди и култури. Към кое езиково семейство принадле-
жи по-голямата част от населението на континента? 
Най-разпространените езикови групи са славянска, гер-

Фиг. 3. Солна мина в Германия

Фиг. 4. Волга при Нижни Новгород
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манска и романска. Дайте примери със страни и народи. Изповяд-
ва се предимно източно православие, католицизъм, протестант-
ство. През последните десетилетия нараства броят на емигрантите 
от Азия и Африка, по-голямата част от които са представители на 
други народи и култури (фиг. 5).

Европа има високоразвито стопанство. Тя поставя началото 
на индустриалната революция, интензивното земеделие, модер-
низацията на транспорта, търговията и съвременните пазарни от-
ношения. Това заедно с благоприятния природно-ресурсен потен-
циал и динамичните обществени процеси постепенно превръща 
континента в лидер на световния прогрес.

Най-високо развитите западноевропейски страни членуват в 
Г-7 и заедно с Русия определят глобалните икономически тенден-
ции. С първостепенно значение е ЕС. През 2016 г. в него живее 7% 
от населението и се произвежда 17% от БВП на света.

Водеща икономическа роля играе третичният сектор. Отлича-
ва се с модерно развитие на транспорта, търговията и банковата 
система. Многобройните културни и исторически забележително-
сти, планински и морски курорти (фиг. 6) са предпоставка за зна-
чителната туристическа привлекателност на континента.

Вторичният сектор е представен от високотехнологична енер-
гетика, машиностроене (фиг. 7), електронна, фармацевтична, хра-
нителна промишленост и т.н. Интензивното земеделие и другите 
добивни отрасли осигуряват на стопанството важни суровини – 
зърнени и технически култури, плодове и зеленчуци, месо, мляко, 
дървесина, въглища, руди и др.

  Съвременното развитие на европейския регион е съпътства-
но от редица проблеми – застаряване на населението, обезлюдява-
не на селата, приток на емигранти, недостиг на суровини, замър-
сяване и др.

След края на „Студената война“ особена значимост придоби-
ва културно-политическата и социално-икономическа интеграция 
между страните от Източна и Западна Европа. Важна роля за това 
играе Съветът на Европа (фиг. 8), който подпомага демокраци-
ята и международното културно сътрудничество. Към него функ-
ционира Европейският съд по правата на човека със седалище 
в Страсбург.

Фиг. 6. Монако – един от 
европейските туристически 
центрове

Фиг. 7. Завод в Тулуза, Фран-
ция

Фиг. 8. Съветът на Европа

Въпроси и задачи:
1.  По какви признаци определяме главните географски региони на света?
2.  Кои са причините Европа да привлича емигранти от Азия и Африка?

Използвайте допълнителни източници и Приложение 26 , за да проу-
чите кои европейски страни се посещават от най-много туристи.

Съветът на Европа (СЕ) и Европейският съюз (ЕС) са различни органи-
зации, но използват един и същ флаг и химн.

Фиг. 5. Градско население в 
Нидерландия
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