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На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за Икономически и социален съвет с писмо № 02-

03-208 от 18.05.2022 г. Президентът на Република България възложи на Икономическия и 

социален съвет разработването на анализ по проблеми, свързани с икономическата и 

социалната политика на държавата, с название: Демографското и социално-икономическото 

състояние на районите за планиране – актуално положение и перспективи за развитие. 

Във връзка с решение на Председателския съвет и на Пленарната сесия, проведени на 

27.05.2022 г., временно действаща комисия със съпредседатели заместник-председателите на 

ИСС от всяка група – Мария Минчева, Пламен Димитров и Богомил Николов,  и членове 

Силвия Тодорова и Ивелин Желязков (група I – работодатели), Ваня Григорова и Любослав 

Костов (група II – работници и служители) и Ина Агафонова и Офелия Кънева (група III – 

граждански сектор) пое разработването на възложения анализ. За докладчици по акта бяха 

определени Силвия Тодорова, Ваня Григорова и Офелия Кънева.  

На заседания на временната комисия, проведени на 5 август 2022 г. и 9 септември 

2022 г., бе приет проектът на анализ. На своята пленарна сесия на 20 септември 2022 г. 

Икономическият и социален съвет прие настоящия анализ. 
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Демографското и социално-икономическото състояние на районите за планиране – 

актуално положение и перспективи за развитие 

 

Списък на съкращенията 

АМ - Автомагистрала/автомагистрали 

БВП - Брутен вътрешен продукт 

БДС - Брутна добавена стойност 

БЕЛ - Български език и литература 

ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници 

ВиК - Водоснабдяване и канализация 

ДЗИ - Държавен зрелостен изпит 

ДМА - Дълготрайни материални активи 

ИКТ - Информационни и комуникационни технологии 

ИПЦ - Индекс на потребителските цени 

ИСС - Икономически и социален съвет 

КТД - Колективен трудов договор 

МРЗ - Минимална работна заплата 

МСП - Малки и средни предприятия 

НИРД - Научноизследователска и развойна дейност 

НКИД - Национална класификация на икономическите дейности 

НСИ - Национален статистически институт 

НЦТР - Национален център за териториално развитие 

ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ООН - Организация на обединените нации 

ППО - Продължаващо професионално обучение 

ПСПВ - Пречиствателна станция за питейни води 

РЗ - Работна заплата 

СЗР - Северозападен район за планиране 

СИР - Североизточен район за планиране 

СРЗ - Средна работна заплата 

СЦР - Северен централен район за планиране 
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ФПЧ - Фини прахови частици 

ЮЗР - Югозападен район за планиране 

ЮИР - Югоизточен район за планиране 

ЮЦР - Южен централен район за планиране 
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1. Методология, подход и ограничения на анализа 

Вземайки предвид факта, че в последните няколко години бяха разработени обемни и 

подробни документи, включително Анализ на социално-икономическото развитие на 

България 2007-2017 г.1 за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., 

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към 

Европейския съюз2, проекти за всеки район на планиране на Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на регионите за планиране от ниво 23 и др., в настоящия анализ 

приехме подхода за представяне на основните параметри на демографското и социално-

икономическо състояние на районите за планиране като основа за предложения и препоръки 

за отстраняване или намаляване на диспропорциите или открояване на перспективите за 

развитие. 

Съгласно функционалната същност на ИСС като консултативен орган, обединяващ 

представителите на работодателите, синдикалните организации и неправителствения сектор, 

се стремяхме да представим общи консенсусни предложения и препоръки. Въпреки това, в 

редките случаи, когато постигането на съгласие бе трудно, са отразени специфичните гледни 

точки. 

Анализът обхваща 10-годишен период, като при възможност са изследвани по-

продължителни времеви редове. Акцентът е върху текущото състояние и тенденции, а не 

върху наличните и прилагани на национално или регионално ниво политики и програми. 

Най-същественото ограничение на анализа е степента на агрегиране на информацията 

по отделните индикатори и показатели до ниво район за планиране (NUTS 2), което 

„скрива“, „изглажда“ по-значими диспропорции и различия. 

 
1  РМС № 196 от 11.04.2019 г. за одобряване на Анализ на социално - икономическото развитие на България 

2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г. и Приложение към РМС № 

196 от 11.04.2019 г. - https://www.eufunds.bg/bg/node/1556  
2  Приложение 2 (май 2019 г.) към Национална програма за развитие „България 2030“ - 

https://www.minfin.bg/bg/1394  
3  Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 

(октомври 2021 г.) - https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-

yugozapaden-region-za-planirane-ot-nivo-2-85189/  

 Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 

(октомври 2021 г.) - https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-

yugoiztochen-region-za-planirane-ot-nivo-2/  

 Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от 

ниво 2 (октомври 2021 г.) - https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-

yujen-centralen-region-za-planirane-ot-nivo-2/  

 Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2 

(октомври 2021 г.) - https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-

severozapaden-region-za-planirane-ot-nivo-2/  

 Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 

(октомври 2021 г.) - https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-

severoiztochen-region-za-planirane-ot-nivo-2-85184/  

 Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от 

ниво 2 (октомври 2021 г.) - https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-

severen-centralen-region-za-planirane-ot-nivo-2/  

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/%D0%A0%D0%9C%D0%A1%20196%202019.pdf
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/%D0%A0%D0%9C%D0%A1%20196%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.eufunds.bg/bg/node/1556
https://www.minfin.bg/upload/46202/Prilojenie-2+-+Bulgaria+2030+Analiz.pdf
https://www.minfin.bg/bg/1394
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-yugozapaden-region-za-planirane-ot-nivo-2-85189/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-yugozapaden-region-za-planirane-ot-nivo-2-85189/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-yugoiztochen-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-yugoiztochen-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-yujen-centralen-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-yujen-centralen-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-severozapaden-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-severozapaden-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-severoiztochen-region-za-planirane-ot-nivo-2-85184/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-severoiztochen-region-za-planirane-ot-nivo-2-85184/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-severen-centralen-region-za-planirane-ot-nivo-2/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirana-teritorialna-strategiya-za-razvitie-na-severen-centralen-region-za-planirane-ot-nivo-2/
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По отношение на сектор „околна среда“ наличните данни от мониторинга на 

състоянието на елементите на околната среда, които са взети предвид в анализа, не са 

обвързани с административното деление на страната. Там, където наличната информация 

позволява, са извеждани изводи за области и/или райони за планиране и са посочвани 

конкретни общини и населени места, при които се регистрират проблеми. Различната степен 

на агрегиране на данните не позволява да се правят междусекторни анализи, за да се оцени 

действителното влияние на околната среда върху демографското и социално-

икономическото състояние на районите за планиране в страната. Като следствие от този 

проблем е сравнително ограничения брой научни изследвания за каузалната връзка между 

околна среда с другите сектори.  

Поради използването на различни източници или времеви диапазони, в които се 

събира, обработва и представя информацията, не във всички случаи периодите на изследване 

са съпоставими, което има своето отражение върху силата на проявление на трендовете. 

Необходима е предпазливост и по отношение на интерпретирането на данните, които са 

сравнявани или се отнасят за 2020 г., поради форсмажорната ситуация, която въздейства 

върху всички страни и области на живота и икономиката в резултат на обявената здравна 

криза и предприетите в тази връзка политики, дейности и мерки на субнационално, 

национално и наднационално ниво. 

 

2. Изводи и препоръки 

Демографското и социално-икономическото състояние на районите за планиране в 

България са функция от множество фактори и процеси. През последното десетилетие 

съществуващите диспропорции и повечето негативни тенденции се увеличават като 

задълбочават раздалечаването и различието между районите за планиране. Очевидна е 

взаимовръзката между икономическото развитие и социалните и демографски процеси. 

За преодоляването или смекчаването на негативните тенденции и задълбочилите се 

диспропорции в и между районите за планиране е необходим комплекс от мерки и политики 

с допълващо се действие. На първо място, сред тях могат да се посочат необходимостта от 

подобряване на достъпа до качествени публични услуги (здравеопазване, образование, 

транспорт и комуникация, административно обслужване) в по-малките населени места или с 

удобен достъп в агломерационни центрове с цел минимизиране на вътрешната миграция към 

няколко големи градa и допълнително увеличаване на съществуващите диспропорции. 

На второ място, това са мерки за ускорено повишаване на доходите до 

средноевропейски нива в ППС, обвързано с производителността и образователните и 

квалификационни нива на работещите. 

На трето място е осигуряването на необходимата инфраструктура (транспортна, 

комуникационна, електроенергийна), за свързване на по-малките населени места с 

агломерационните центрове, както и за пълното интегриране на страната в TEN-T 

европейската мрежа. 
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Конкретни изводи и препоръки са направени по отношение на демографското 

развитие на страната и районите за планиране, обществените услуги – здравеопазване, 

образование, социални услуги, благоустройство на населените места; структурата на 

икономиката, работната сила и пазара на труда, околната среда, транспортната 

инфраструктура и информационните и комуникационни технологии. 

2.1.Население (демография) 

Световната тенденция за застаряване на населението в развитите държави се 

проявява в България в съчетание с мощни емиграционни вълни, обезлюдяване на страната и 

значително редуциране на броя на по-младите кохорти. Процесът е по-силно изразен сред 

жените, поради по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската средна продължителност на 

живота при тях. 

Намалява броят на хората в под трудоспособна възраст. На всяко зависимо лице 

има по-малко от двама в трудоспособна възраст, което рефлектира върху повишаване на 

необходимите средства за финансово обезпечаване на социалната и осигурителна политика. 

Отрицателният естествен прираст е в обхвата -5‰ до -6‰ в периода 2000-2021 г., с 

най-драстичен спад в СЗР и СЦР, в които застаряването на населението е най-напреднало. 

Основни причини за миграционните процеси и смяна на населеното място са 

образованието и намирането на работа, включително постоянна. 

По отношение на емиграционните тенденции почти през целия период емигриралите 

жени са повече от напусналите мъже, като основната група лица, които емигрират, са в 

трудоспособна възраст. 

Успоредно с намаляването на населението, намалява и делът на гражданите, които 

декларират принадлежността си към българския етнос (85,7% през 1992 г.; 76,9% през 2011 

г.). Като цяло за страната, както и по етнически групи, не се раждат достатъчно деца за 

нормално възпроизводство и запазване на настоящия брой на жителите. Едновременно с това 

нараства броят на децата, които живеят само с един родител (самотните майки са 4 пъти по-

често срещани от семействата на самотни бащи). 

Основните изводи и препоръки обхващат:  

• Изготвяне и прилагане на мерки за ускорено повишаване на доходите, с акцент 

върху доходите от труд, до средноевропейски нива в ППС. 

• Подобряване на достъпа до качествени публични услуги (здравеопазване, 

образование, транспорт) в по-малките населени места с цел минимизиране на 

вътрешната миграция към няколко големи градове. 

• Продължаване и задълбочаване на политиката на семейно подоходно облагане. 

Разширяване на възможностите за осигуряване на жилища на млади семейства. 

• Законово регламентиране на съжителството без брак с повишаване на 

отговорността на родителя към издръжката на децата. Комплекс от мерки за 

финансова защита на самотния родител, вкл. актуализация на издръжката за дете 

по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс. 
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2.2. Здравеопазване 

В края на миналия век в България се променя моделът на здравната система чрез 

финансиране чрез осигурителни вноски, дължими от работника и работодателя, като 

държавният бюджет покрива разходите за медицински услуги за лицата, които не могат да ги 

заплащат. Изискването за заплащане на здравни осигуровки в комбинация с високите 

нива на бедност в страната предопределят наличието на голяма група здравно неосигурени 

лица, които нямат достъп до здравеопазване.  

През последните 25 години се регистрира почти двойно увеличение на средствата за 

здравеопазване, което не изглежда да се отразява в повишено качество на медицинските 

грижи и разширяване на техния обхват. В допълнение, доплащанията от страна на 

пациентите са най-високите в Европейския съюз – повече от два пъти по-високи от 

съответните разходи в ЕС. Към 2018 г. катастрофалните разходи за здравеопазване в 

България засягат голяма част от домакинствата, което поставя страната на първо място в 

ЕС. Най-засегнати са най-бедните домакинства. 

Общият брой на лекарите през 2021 г. съответства на този през 1996 г., но 

обобщението прикрива недостига в редица финансово по-непривлекателни специалности. 

Едновременно с това броят на медицинските специалисти по здравни грижи намалява, 

застрашавайки работата на здравната система. 

Диспропорции и значителни разлики между показателите за ефективност на здравната 

система, каквито са индикаторите за предотвратима смърт, продължителност на живота и 

детска смъртност, са налични както на географски принцип – между градовете и малките 

населени места, така и между отделните доходни групи. Сред част от причините за това са 

слабата първична профилактика, широко разпространение на поведенчески и рискови 

фактори, проблеми с достъпността до здравни грижи, особено в отдалечените населени 

места. 

Възможни политики за противодействие на тези диспропорции е превръщането на 

превенцията и профилактиката в основна задача на здравеопазването, като се обезпечи 

съответното финансиране, поддържане на необходимото ниво на инвестиции в модерно 

медицинско оборудване с цел намаляване на предотвратяемата смъртност, осигуряване на 

адекватна достъпност. 

Изводи и препоръки 

Настоящият здравен модел ограничава достъпа до здравни грижи на пациентите. 

Реформата към модел, който още по-строго следи и изисква финансово самоучастие на 

нуждаещите се, би затруднила допълнително лечението им. 

Основни показатели като продължителността на живота и детската смъртност се 

подобряват, но остават значително под средноевропейските. Съществуват значителни 

различия между отделните доходни групи. 
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Необходимо е да отпадне изискването да се изплатят осигурителни вноски за 5-

годишен период за възстановяване на здравноосигурителните права. Работодателските 

организации са на мнение, че това би стимулирало допълнително не заплащането на здравно-

осигурителни вноски и трябва да се търсят устойчиви начини за финансиране на системата. 

Ниското заплащане води до недостиг на медицински кадри. За да се промени тренда, 

следва да се предприемат мерки за реално прилагане на договореностите в отрасловото КТД. 

Профилактиката следва да се превърне в основна задача на здравеопазването. 

Необходими са държавни инвестиции в модерно медицинско оборудване, за да се 

намали предотвратяемата смъртност, съответно териториално осигуряване на 

високотехнологичната медицинска апаратура, което да гарантира своевременност, равен 

достъп и качество на предоставяните медицински услуги в съответната медицинска област. 

Териториално осигуряване на високотехнологичната медицинска апаратура, което да 

гарантира своевременност, равен достъп и качество на предоставяните медицински услуги в 

съответната медицинска област 

2.3.  Образование 

Образованието е една от най-масовите обществени услуги. Ежегодно тази услуга се 

предоставя на около 1,4 млн. лица, като от тях учащите се около 40%, 28% са участващите в 

курсове за продължаващо професионално обучение (ППО) и по около 16% са студентите и 

децата в детските градини. 

Разпределението на записаните ученици във всички видове училища съответства на 

броя на населението по райони за планиране. По-силни диспропорции при това 

разпределение има при студентите, които са концентрирани в София, Пловдив и Варна. 

Качеството на обучение на българските ученици е ниско според резултатите от ДЗИ и 

PISA. То се пренася по-нагоре и във висшето образование. 

Очевидна е необходимостта от дълбоко преустройство на образователната система. 

Промените трябва да обхванат и да променят цялостното функциониране на учебните 

заведения, така че те да започнат да създават качествени кадри, имащи знания и умения да 

решават проблемите не само на днешния, но и на утрешния ден. 

Някои конкретни предложения в тази насока включват необходимостта от 

увеличаване на часовете за придобиване на дигитални компетентности, умения, съобразяване 

на план-приема в професионалните гимназии с областните  проучвания за потребностите на 

местния пазар на труда, създаване на условия за увеличаване стажуването в реална работна 

среда, създаване на условия за приемственост между средното и висшето образование, както 

и повишаване на изискванията за заемане на академична длъжност и получаване на научна 

степен и др. 

2.4. Икономическо развитие 

Междурегионалните различия на ниво NUTS2 по макроикономическите показатели се 

колебаят в големи граници, като запазването на тази тенденция в последните години е 

показател за силната поляризация на развитието на икономическите дейности. 
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Доминираща роля, измерена по отделни макроикономически показатели, има 

Югозападният район, следван от Южния централен район и Югоизточния район. Водещ 

фактор за диспропорциите е ситуирането на столицата в Югозападния район. 

За усилване на диспропорциите между Северна и Южна България, оказва влияние и  

качеството на транспортната инфраструктура, както и забавеното изграждане на 

инфраструктура и свързващи връзки от областните центрове. 

Възможен фактор за намаляване на диференциацията между районите за планиране и 

в самите райони е приоритизиране на факторите, които водят до интензивен икономически 

растеж. 

Препоръчително е използването на потенциала на т.нар. „свободни зони“ за 

намаляване на различията между областите в рамките на районите. 

От гледна точка на постигането на балансирано регионално развитие и благоприятни 

условия за публични и частни инвестиции в регионите е препоръчително да се инициира 

дискусия относно необходимостта от съществени промени в броя и границите на районите 

на планиране (NUTS 2) в Република България. Оптимален вариант е въвеждането на 3 (три) 

региона на планиране на ниво 2 и на 1 (един) регион на планиране на ниво 1. 

2.5. Структура на работната сила 

Влошаването на възрастовата структура на населението е съпроводено и с външна 

миграция. В рамките на период 2010-2021 г. работната сила в страната (15 и повече 

навършени години ) е намаляла, при това с по-ускорени темпове в групите на младите хора. 

Образователната структура на заетите очертава тенденция на намаление на заетите 

лица с основно и по-ниско образование. Наблюдават се съществени промени в заетостта при 

мъжете и жените. През последните 10 години разликата в коефициента на заетост нараства 

от 9,8 пр.п. до 12 пр.п. в полза на мъжете. 

Липсата на алтернативи за отглеждане на малки деца в детски заведения води до 

забавено връщане на майката на работното място. Приемане на мерки в посока осигуряване 

на места в детските градини и ясли е ключова стъпка към увеличение на броя на заетите в 

групата 15-34 години. 

Феминизираните сектори бяха най-силно засегнати през корона-кризата. 

Специфичното тук е, че здравната криза беше свързана с повишаване на безработицата и по 

собствено желание на работничките и служителите, които отказаха да поемат риска за 

здравето и живота си срещу традиционно ниското заплащане, което получават за труда си. 

Силно намалява броят на обезкуражените лица. Но продължава задълбочаването 

на структурните дефекти на пазара на труда, които са следствие основно на липсата на 

достоверни национални данни за реалните нива на търсене и предлагане на кадри. 

Основните предизвикателства пред българския пазар на труда са ниските трудови 

възнаграждения в страната, които водят до засилена емиграция към други държави от ЕС на 

хора в трудоспособна възраст. 
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Тази тематична област очертава състоянието на трудовия пазар и неговото отражение 

върху процесите, формиращи социални неравенства. Анализът дава основание да се 

констатират следните по-важни моменти: 

- възстановяването на заетостта е функция, произтичаща от демографската криза в 

страната. Влошаването на възрастовата структура на населението е съпроводено и с външна 

миграция, която се състои предимно от млади хора, които не само са във фертилна възраст, 

но са и трудоспособни; 

- устойчивостта на предлагането на труд, особено на висококвалифициран такъв, е 

неизменно свързана със сближаването на трудовите възнаграждения в България и ЕС. А то е 

функция от възможностите за сдружаване на работниците в синдикати; 

- задълбочават се структурните дефекти на пазара на труда, които основно са 

свързани с липсата на ясна прогноза и план за нуждите от кадри; 

- висока младежка безработица на пазара на труда, която се увеличава при 

съществена диференциация по региони. 

- българският пазар на труда изпита по-умерени удари на ковид-кризата, но големи 

са предизвикателствата, породени от задълбочаващата се демографска криза. 

2.6. Пазар на труда 

Силният спад на местната икономика след кризисната 2008 г., подхранва негативните 

демографски процеси в тези области, които така или иначе се характеризират с едни от най-

неблагоприятните демографски тенденции в страната. Процесът на възстановяване от 

кризата протича бавно и трудно на районно и областно ниво. Пет от 6-те райони, са още с 

отрицателни стойности в сравнение с 2008 г., само в Югозападен район броя на наетите лица 

нараства. 

През последните десет години средната работна заплата (СРЗ) нарасна с около 2 пъти, 

макар че в периода 2010 г. до 2017 г. трайно се поддържа  политика по доходите, която 

забавя процеса на номинално и реално нарастване на СРЗ. До голяма степен този ръст се 

дължи на динамичните промени в структурата и броя на наетите лица. Основен принос за 

нарастване на средната работна заплата има обществения сектор. 

Запазва се на високи нива междуотрасловата диференциация в заплащането на труда. 

Междурегионалната диференциация на работните заплати продължава да задълбочава 

поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства. Най-силното изоставане на 

СРЗ е в област Благоевград. Важен фактор, който влияе върху размера на средната работна 

заплата по области, е наличието на структуроопределящи фирми и предприятия в тях с нива 

на заплащане далеч над средното за страната. 

Напредъкът при преодоляване на регионалната диференциация в България е бавен, 

като продължават да съществуват редица проблеми. Сред тях са: определянето на 

минималната работна заплата на нива малко над официалната линия за бедност, ниската 

производителност на труда и свързаното с това ниво на заплащане на нискоквалифицираните 

работници. 
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Възможности за преодоляване на неравенствата в доходите може да се постигне чрез 

интензивен икономически растеж при насърчаване на по-доброто използване на 

разполагаемите ресурси (включително по оперативните програми), защита на конкуренцията, 

насърчаване на предприемачеството, особено в малки и средни предприятия и целенасочени 

активни политики на пазара на труда. Стъпка в тази посока е и по-широкото прилагане на 

колективното договаряне при спазване на принципите за равно заплащане за еднакъв труд, 

прилагане на минимални социални стандарти и социалния диалог за справедливо 

разпределяне на добавената стойност в икономиката. 

Неограничени възможности за намаляване на неравенствата в заплащането на труда, 

включително и в непрекъснато променящите се икономически условия, при което се 

появяват нови професии и необходимост от нови умения, има образованието и 

стимулирането на ученето през целия живот. 

Изводи и коментари: 

- Постоянно се представя изключително вредното, според нас схващане, че ниската 

цена на труда е конкурентно предимство на България пред останалите страни за привличане 

на чуждестранни инвеститори. Дори и да има някакъв временен ефект, подобен подход в 

никакъв случай не може да бъде перспективен и стратегически по отношение поддържането 

на трайна конкурентоспособност. 

- Нетният размер на минималната работна заплата за страната трайно се задържа 

малко над официалната линия на бедност, което е предпоставка за поддържането на 

постоянен контингент „работещи бедни”. Като „ниско платени работници” (със заплата под 

2/3 от средната за страната) са основно заетите в отраслите шивашка, текстилна, обувна и 

кожарска промишленост, търговия на дребно, социални дейности, обслужване на сгради и 

озеленяване, селско и горско стопанство. 

- Компенсацията на наемния труд като дял от БВП, изчислена по текущи цени, 

продължава да бъде сред най-ниските в страните от ЕС-27. През 2021 г. достига до 45,5%, 

след като през 2010 т. е 36,3 %, при средно за Съюза около 47,7%. Причината за това, според 

нас, трябва да се търси от една страна в структурата на икономиката и разпределението на 

работната сила по икономически дейности, което води и до асиметричност при първичното 

разпределение на дохода и тенденциозно поддържаната ниска цена на работната сила, 

особено в регионите с ниска икономическа активност;  

- С по-ниска производителност на труда се оправдава задържането на работната 

заплата. Този факт в никакъв случай не може да се оправдае, защото ако за България БВП на 

глава от населението (в „стандарт на покупателна способност”) представлява през 2021 г. 

55% от средноевропейското равнище, но средното заплащане на час за ЕС-27 е 12,59, докато 

за България е 4,61. Разликата е 2,7 пъти. Оттук следва, че брутната работна заплата е едва 

около 36,6% от тази в ЕС-27.  

- Възможности за преодоляване на неравенствата в доходите от гледна точка на 

работодателите може да се постигне чрез интензивен икономически растеж при 

насърчаване на по-доброто използване на разполагаемите ресурси (включително по 
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оперативните програми), защита на конкуренцията, насърчаване на предприемачеството, 

особено в малки и средни предприятия и целенасочени активни политики на пазара на труда. 

Стъпка в тази посока е и по-широкото прилагане на колективното договаряне при спазване 

на принципите за равно заплащане за еднакъв труд, прилагане на минимални социални 

стандарти и социалния диалог за справедливо разпределяне на добавената стойност в 

икономиката. Неограничени възможности за намаляване на неравенствата в заплащането на 

труда, включително и в непрекъснато променящите се икономически условия, при което се 

появяват нови професии и необходимост от нови умения, има образованието и 

стимулирането на ученето през целия живот. 

2.7. Социални услуги 

Проведената реформа в началото на века доведе до широко покритие на страната със 

социални услуги, които са насочени както към деца, така и към възрастни; както към хора с 

увреждания, така и към такива без. Разпределението им е сравнително адекватно на броя на 

населението в отделните региони, което потвърждава в значителна степен липсата на 

дисбаланси в гарантираните от държавата социални услуги.  

Моделът на предоставяне на социални услуги, обаче, е фрагментиран като се 

финансира по най-различни канали. Все още основен акцент на дейностите в социална 

подкрепа продължава да бъдат услуги, насочени към крайно нуждаещи се хора, като 

анализът на неравенствата се съсредоточава върху резултатите от икономическата дейност. В 

последните години за концептуализиране на неравенствата е възможно да се анализират не 

резултатите, а възможностите като фокусът се поставя на входа на икономическите процеси, 

позволявайки различно дефиниране на целите на социалната политика. 

Специализираното законодателство, макар и сравнително модерно, е в продължителна 

и динамична реформа. Инициативността на местната власт продължава да бъде възможна, но 

са ограничени възможностите за разгръщане на иновативни и модерни социални услуги, 

които законодателят изрично не е разпознал. Свиват се и възможностите за публично-частно 

партньорство, с което допълнително се ограничават възможностите за иновации и динамична 

модернизация на сектора. 

До този момент не е реализирано национално изследване на качеството на социалните 

услуги. Представителни данни за това тепърва следва да бъдат генерирани. Мнението на 

потребителя не се изследва системно, не е част от механизма за финансиране на услугата, 

нито за управлението на човешкия ресурс, който я обезпечава.  

Необходим е анализ, свързващ нивата на безработица, заетост, образователно ниво и 

потребление на наличните социални услуги на местно и регионално ниво. По този начин ще 

се изясни адекватността на разпределението на услугите; ефективността в подкрепящата им 

функция; ефикасността на публичните разходи за реализирането им; удовлетвореността на 

потребителите; институционалното взаимодействие и това между партньорите в 

хуманитарния сектор въобще. Накратко, икономическата рационалност в процесите по 

организиране и предоставяне на социални услуги е трудно проследима. 

2.8. Околна среда 
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Чистотата на въздуха, шума и високите температури са основните екологични 

фактори, които увреждат човешкото здраве в страната. И докато, чистотата на въздуха засяга 

60% от населението на страната, то шумовото замърсяване и високите температури имат 

ефект основно върху хората, живеещи в големите населени места. България разполага с 

относително значими пресни водни ресурси, чието качество през последните 20 години 

непрекъснато се подобрява. Въпреки това, продължава основният замърсител на подземните 

води да бъдат нитратите.  

Екологичните рискове действат едновременно в комбинация със специфични 

регионални социални и демографски фактори. Това изисква формулирането на интегрирани 

политики между секторите околна среда, социална и здравна политика и икономическо 

развитие. Такъв интегриран подход трябва да се следва не само на национално ниво, но и на 

местно. Препоръчва се интегрираният подход да се въведе и при управлението, мониторинга 

и финансирането на екологичните политики. 

За по-доброто управление на отпадъците и намаляване на тяхното въздействие върху 

околната среда са необходими целенасочени действия за прилагане на принципа 

„замърсителят плаща“ за битовите отпадъци от населението (през общините). В тази 

посока най-значимо въздействие би имало въвеждането на определянето на такса битови 

отпадъци на база количество, което съответно да доведе до по-голяма заинтересованост 

битовите отпадъци да бъдат ефективно „разделяни при източника“, използване на системите 

за разделното събиране, ефективно рециклиране и намаляване на депонирането. 

2.9. Транспортна инфраструктура и комуникации 

Транспортната и комуникационната инфраструктура са с ключова значимост за 

осигуряване и гарантиране на достъпа до публични услуги (здравеопазване, образование, 

административно обслужване и т.н.), икономическата активност и свързаност. 

Както и в редица други сфери на икономиката, разполагаемите ресурси за обновяване 

и разширяване на транспортната и комуникационна инфраструктура са ограничени, което 

налага приоритизирането и концентрирането върху проекти и решения, които могат да имат 

значимо въздействие върху останалите икономически сфери и най-голям синергичен ефект. 

Ресурсното планиране и обезпечаване на всеки проект или инвестиционен компонент е 

необходимо да включва и компонент „човешки ресурси“ поради проявяващите се и 

засилващи се сериозни дефицити на компетенции и работна сила. 

Секторните политики е препоръчително да бъдат обхванати от обща пространствена 

ориентация, като е необходимо и разработване на ясни правила за изпълнение на проекти, 

които да привличат частни капитали, финансират се по схемите за публично-частните 

партньорства, както и чрез концесии в областта на транспортната и комуникационна 

инфраструктура.  

Приоритетно изграждане на пътната инфраструктура от мрежата TEN-T, която 

осигурява основните транспортни коридори в ЕС и свързаност на страната. 

Проучване, анализ и съставяне на програма, със съответно финансово осигуряване, за 

повишаване на устойчивостта на транспортната инфраструктура при природни бедствия и 
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аварии. Неблагоприятните атмосферни условия през последните година показаха редица 

недостатъци в устойчивостта на пътната и железопътната мрежа на страната. Прогнозите за 

климатичните промени предполагат, че и в бъдеще ще има подобни явления. Определено 

може да се констатира, че освен пряко засегнатото от наводненията население, най-много 

щети понася икономиката на страната, железопътния и автомобилен транспорт и особено 

частния бизнес. 

Обновяване и поддържане на пътната мрежа (втори и трети клас), която свързва по-

малките населени места с агломерационните центрове, осигурява достъпа до услуги и 

работни места. 

 

3. Структура на населението 

Сложната демографска картина в България беше илюстрирана включително през 

публикуваните предварителни данни от Преброяването на населението, проведено от НСИ 

през изминалата година.4 Спрямо предходното преброяване населението е намаляло с 11% 

или с 844 хил. души до 6,5 млн. За три десетилетия българските граждани са с над 23% по-

малко, а прогнозите на ООН сочат, че до 2050 г. броят на населението ще спадне до 5,4 млн. 

души.5 

България не е изключение в световните тенденции. Застаряването на населението е 

характерно за целия развит свят, поради подобряване на медицината, социално-

икономическите условия и образованието. Тук обаче застаряването се съчетава с мощни 

емиграционни вълни, което допринася значително за редуциране на броя на по-младите 

кохорти и обезлюдяване на страната. 

3.1.  Структура по пол и възраст 

През последните 20 години делът на жените и мъжете се задържа на приблизително 

близки нива с леко увеличение на относителния дял на жените през 2021 г. – 48,4% мъже на 

51,6% жени.6 Ключов фактор за демографската картина е разпределението на населението по 

възраст, тъй като до голяма степен предопределя възможността за възпроизводство. 

Фигура 1. Пирамида на населението по пол и възраст 2001 г. и 2021 г. 

 
4  НСИ, Предварителна оценка за броя на населението на България - https://census2021.bg;  

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_predvaritelna_ocenka.pdf  
5  UN, Country profile Bulgaria https://population.un.org/wup/Country-Profiles/  
6  По данни на НСИ  

https://census2021.bg/
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_predvaritelna_ocenka.pdf
https://population.un.org/wup/Country-Profiles/
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Стесняването на пирамидата в долната част през 2021 г. илюстрира намалението на 

относителния дял на населението на възраст 10-39 години и общото застаряване на 

населението. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред 

мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25,3% (19% десет години 

по-рано), а на мъжете – 17,7% (14,7% десет години по-рано). Разликата между половете се 

дължи на по-високата смъртност сред мъжете и съответно – на по-ниската средна 

продължителност на живота при тях. Но е видимо, че разликата се увеличава спрямо 2011 г. 

Таблица 1. Относителен дял на населението по възрастови групи и райони за 

планиране за 2011 г. и 2021 г. 

  
Възраст 

Общо за 

страната 
СЗР СЦР СИР ЮИР ЮЗР ЮЦР 

2011 г. 

0 - 9 9,1% 8,5% 8,2% 9,7% 10,1% 8,9% 9,2% 

10 - 39 37,0% 32,0% 34,9% 38,1% 36,5% 39,8% 36,4% 

40 - 100+ 53,9% 59,5% 56,9% 52,2% 53,3% 51,3% 54,5% 

2021 г. 

0 - 9 9,4% 8,7% 8,3% 9,3% 10,3% 9,6% 9,5% 

10 - 39 33,0% 28,9% 31,0% 33,6% 32,5% 35,6% 32,2% 

40 - 100+ 57,6% 62,4% 60,7% 57,2% 57,3% 54,8% 58,3% 

 

Най-неблагоприятна е картината в СЦР и СЗР. През 2011 г. делът на децата до 9 

години е най-нисък в СЦР и СЗР, като структурата се запазва и през 2021 г., макар да се 

отбелязва леко подобрение. В тези райони е най-висок и съответно делът на групата 40-100+ 

години. 

Таблица 2. Относителен дял на населението в над, под и трудоспособна възраст 

за 2011 г. и 2021 г. 

 Показател 2011 г. 2021 г. 

Население под трудоспособна възраст 15,5% 14,3% 

Население в трудоспособна възраст 60,1% 61,7% 

Население над трудоспособна възраст 24,5% 24,0% 

 

В периода 2011-2021 г. делът на трудоспособното население се е увеличил с над 1,5%, 

но в същото време намалява броят на хората под трудоспособна възраст, поради което се 
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очаква в следващите години средната група също да бъде редуцирана. Тенденцията се 

илюстрира и от коефициента на възрастова зависимост, който към 2021 г. е 56,7%, докато 

две десетилетия по-рано е бил 46,8%. Последните данни сочат, че на всяко зависимо лице 

има по-малко от двама в трудоспособна възраст, а това е ясен индикатор за задаващи се 

затруднения пред финансовото обезпечаване на социалната и осигурителната политика. 

3.2. Раждаемост, смъртност, естествен прираст 

Това са част от процесите, които обуславят естествения прираст на населението и са в 

пряка зависимост от наблюдаваното застаряване. Коефициентът на раждаемост показва броя 

на новородените на 1000 човека от населението. В началото на ХХ век раждаемостта достига 

42,2‰, като с повишаването на качеството на здравеопазването, повишаването на жизнения 

стандарт и поставянето на началото на социалната държава тя прогресивно намалява. Точно 

преди началото на прехода коефициентът на раждаемост вече е 13,1‰.7 

Таблица 3. Коефициент на раждаемост (‰) 

Район 
Общо В градовете В селата 

2000 2021 2000 2021 2000 2021 

Северозападен 8,4 7,7 9,2 7,4 7,3 8,1 

Северен централен 8,0 7,2 8,1 7,1 7,8 7,5 

Североизточен 10,0 8,0 10,1 8,1 9,7 7,7 

Югоизточен 9,9 9,2 10,2 8,8 9,4 10,2 

Югозападен 8,8 9,4 9,3 9,7 7,1 7,4 

Южен централен 9,0 8,3 9,8 8,6 7,8 7,7 

 

Броят на живородените деца през 1988 г. е 117 440, а през 2021 г. – 58 678, т.е. 

живородените деца са намалели наполовина. Този тренд не е изключение от процесите, 

които се наблюдават в Европа, но въпреки това България е на едно от първите места по спад 

на раждаемостта и с двойно по-голяма редукция от средноевропейските нива. 

Широко разпространеното мнение, че българката ражда късно, не се потвърждава от 

данните на Евростат. Макар възрастта, в която ражда първото си дете, да е нараснала от 22,4 

години през 1995 г.8  до 26,4 години през 2020 г., то през този период винаги България е с 

най-ранни раждания в рамките не само на ЕС, но и на Европа (29,4 години през 2020 г.), като 

дори в Турция жените се сдобиват с дете за пръв път на 26,6 години. 

Фигура 2. Брой живородени деца международно сравнение, процентно изменение 

2007-2020 г. 

 
7  Статистически годишник 1990, НСИ 
8  Най-старите налични данни за България от базата Fertility indicators, Mean age of women at birth of first child, 

Eurostat 
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Друг ключов показател за определяне на естествения прираст на населението е 

коефициентът на смъртност, който показва броя на умрелите лица на 1000 души от 

средногодишното население. Видно от данните на НСИ, през последните 20 години 

коефициентът на смъртност е нараснал с 54%. Най-тежка е ситуацията в Южен централен и 

Северен централен район на планиране. 

Таблица 4. Коефициент на смъртност (‰) 

Район 

2000 г. 2021 г. Изменение на 

коефициента 

на смъртност 
Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата 

Общо за страната 14,1 11,5 19,6 21,7 19,2 28,3 54% 

Северозападен 17,9 11,9 26,8 28,4 23,5 36,8 59% 

Северен централен 15,4 12,1 20,7 25,3 22,1 31,6 64% 

Североизточен 13,5 11,3 18,0 20,6 18,6 26,0 53% 

Югоизточен 13,7 10,8 19,9 20,8 18,5 26,4 52% 

Югозападен 13,1 11,9 18,1 19,3 17,9 26,7 48% 

Южен централен 12,8 11,0 15,7 21,1 19,0 25,4 65% 

 

Прави впечатление, че през разглеждания период коефициентът на смъртност се 

движи около 15‰. Значително увеличение отбелязва през 2020 г. – 18‰, което е последвано 

от още по-сериозен ръст през 2021 г. до 21,7‰. Без никакво съмнение тези екстремуми са 

следствие от пандемията от Ковид-19 и невъзможността здравната система на страната да 

поеме нарасналата заболеваемост. 

Подобна е картината и на естествения прираст, който се движи в обхвата -5‰ до -6‰ 

в периода 2000-2021 г. Но в двете години на пандемията стига до -9,5‰ и съответно -13,2‰. 

В районите на планиране най-драстичен е спадът в Северозападен (-20.7‰) и Северен 

Централен (-18.1‰), което е очаквано с оглед на факта, че там застаряването на населението 

е най-напреднало. 
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3.3. Миграция 

Вътрешната миграция традиционно се движи от селото към града и от малкия към 

големия град. Урбанизацията е дългогодишен процес и въпреки актуалната тенденция хора с 

дистанционна работа да търсят жилище извън големия град, тя все още е статистически 

пренебрежима. Годишният брой на вътрешно мигриралите българи през последните години 

се движи около 2% от населението. Прави впечатление, че жените са по-мобилни от мъжете. 

Таблица 5. Мобилност на населението общо и по пол в периода 2010-2021 г., брой 

  2010 2 011 2012 2 013 2014 2 015 2016 2 017 2018 2 019 2020 2 021 

Общо 151 694 90 646 82 197 86 378 94 520 119 202 96 014 113 471 109 810 128 179 197 242 127 962 

Мъже 72 188 44 019 37 642 39 072 43 170 56 889 42 747 48 849 47 619 58 506 97 041 57 804 

Жени 79 506 46 627 44 555 47 306 51 350 62 313 53 267 64 622 62 191 69 673 100 201 70 158 

 

Масово посочваната причина за смяна на населеното място е образованието. На 

следващо място е намирането на постоянна работа. 

Докато вътрешната миграция причинява несгоди с намиране на жилище и 

отдалечаване от социалния кръг, но само в рамките на държавата, то външната миграция 

може да има много по-сериозни последици. Периодът, за който са публикувани данни от 

НСИ, е 2007-2021 г. С изключение на последните две години, механичният прираст 

(имигрирали минус емигрирали) е отрицателен, което означава, че България непрекъснато 

губи население. Годините 2020 и 2021 г. са белязани от пандемията от Ковид-19. В началото 

част от временно заетите в чужбина, които се бяха прибрали в България, не успяха да 

заминат отново, поради затруднената мобилност и повишените здравни изисквания към 

преминаващите границите на ЕС. Трябва да се отбележи, че почти през целия период 

емигриралите жени са повече от напусналите мъже. 

Фигура 3. Външна миграция по пол 2007-2021 г. 
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Прегледът на данните в периода 2010-2021 г. по възраст показва, че основната група 

лица, които емигрират, са в трудоспособна възраст. Всъщност при останалите две групи 

механичният прираст е основно положителен, което означава, че по-голяма част се връщат, 

отколкото заминават. 

Фигура 4. Външна миграция по възраст 2010-2021 г. 

 

Тенденцията е лесно обяснима с факта, че българските граждани търсят по-добри 

условия на труд и по-високо заплащане в държавите членки на ЕС, но често оставят децата 

си вкъщи, тъй като не искат или все още не са уредили постоянното си пребиваване в 

чужбина. 

3.4. Деца в брак и без брак 

Коефициентът на брачност през 1988 г. е 7‰, 33 години по-късно вече е 4,1‰. Все 

повече двойки живеят в съжителство без брак, което отразява промяната във възприятията за 

официализирането му. Свободата на личния избор трябва да се цени, но от друга страна, 

ситуацията позволява на по-безотговорните родители лесно да се откъсват от семейството и 

да не носят финансовото бреме за издръжката на децата. Родените през 1988 г. без брак деца 

са 12 329 или 10,5% от всички родени през годината. За сравнение, през 2021 г. родените без 

брак деца вече са 35 133 или 60% от всички, като делът им в селата е с 8 пр.п. по-висок 

отколкото в градовете. 

В данните на НСИ за 2021 г.9 се забелязва, че в градовете сключването на бракове се 

премества от групата 25-29 г. към групата 30-34 г. В селата най-голямата група мъже все още 

пристъпва към женитба на 25-29 години, а при жените още по-рано – на 20-24 години. 

Разликата е в това, че често жените в града се опитват да създадат финансова устойчивост на 

семейството, жилище, търсят кариерно развитие, докато в селата няма толкова възможности 

за реализация, в допълнение средата е значително по-консервативна отколкото в града. В 

града е и значително по-трудно да се намерят свободни места в детски ясли и градини, за да 

може майката сравнително бързо да се върне на работа. 

 
9  Сключени бракове през 2021 г. по местоживеене и възраст на встъпилите в брак лица, НСИ 
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Коефициентът на брако-разводност през 1988 г. е 1,4‰, три десетилетия по-късно 

вече е 1,5‰. Данните сочат относително увеличение на броя на разводите, но всъщност 

разликата е минимална. Децата на разведените родители през 1988 г. са 13474. За 2021 г. не 

са публикувани данни за броя на децата на разведените родители. 

Данните от проведените преброявания сочат, че броят на семействата с един родител 

и неженени деца се увеличава от 237 853 през 1992 г. на 312 783  през 2011 г.10  Броят на 

децата, които живеят в тези семейства, е нараснал с около 75 хил. Преброяването от 2011 г. 

разкрива, че семействата в брак много по-често създават многобройни семейства. Така 

например, семействата в брак с 6 деца представляват 96%, а самотните родители с 6 деца – 

едва 4%. 

Нарастването на броя на децата, които живеят само с един родител, показва, че са 

нужни целенасочени мерки за подпомагане на самотните родители, които носят 

несъразмерно голяма тежест спрямо двойките в брак и съжителстващите лица. В тези 

семейства главата много по-често е жена – над 4 пъти по-често от семействата на самотни 

бащи. Политическите мерки за овластяване на самотните родители са недостатъчни, 

остарели и извън фокуса на управляващите. Илюстрация за това е неактуализираният повече 

от десетилетие максимален размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата 

по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс – 90 лв. на месец. При делата за издръжка на дете често 

именно този размер става база за определяне на издръжката и от съда. 

3.5. Структура на населението по образование 

През последните пет години във възрастовата група 25-64 години се забелязва 

тенденция на намаляване на относителния дял на населението с начално, основно и средно 

образование за сметка на тези с висше11 образование. Не могат да бъдат открити публични 

данни за типа на образованието – техническо, хуманитарно и пр., което затруднява анализа. 

Таблица 6. Относителен дял на населението с начално, основно, средно и висше 

образование в периода 2017-2021 г. ,% 

 Висше 

Средно 

Основно 
Начално и по-

ниско общо 

в т.ч. с придобита 

професионална 

квалификация 

2017 27,8% 55,0% 32,8% 13,3% 3,8% 

2018 28,2% 54,4% 31,3% 13,4% 4,0% 

2019 28,1% 54,3% 31,3% 13,7% 3,8% 

2020 29,2% 53,9% 30,9% 13,1% 3,8% 

2021 29,6% 53,8% 29,7% 12,9% 3,6% 

 

 
10  Семейства по местоживеене, брой на членовете и вид на семейството, НСИ, Преброяване на населението 

https://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=200&SSPP2=202  
11  Специфични показатели, изчислени на база наблюдението на работната сила през 2021 година, НСИ 

https://bit.ly/NSI_LFS_SpecificIndicators  

https://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=200&SSPP2=202
https://bit.ly/NSI_LFS_SpecificIndicators


27 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

За периода 2016-2021 г. допълнителна професионална квалификация в центрове за 

професионално обучение, професионални гимназии и колежи са придобили 90 хил. души. 

Основната част са били обучавани в частни структури. 

Таблица 7. Брой на обучаваните лица в продължаващо професионално обучение 

и предприятия, осигуряващ/неосигуряващи обучение в брой и относителен дял за 2005 

г., 2010 г. и 2015 г. 

  
2005 2010 2015 

брой % брой % брой % 

Предприятия, осигуряващи обучение 7 016 28,7 10 084 31,2 11 793 42,2 

Предприятия, неосигуряващи обучение 17 467 71,3 22 251 68,8 16 167 57,8 

Участници в ППО 215 527   315 908   386 858   

 

В допълнение се провеждат курсове по продължаващо професионално обучение по 

предприятия. Участниците там са значително повече, което е разбираемо с оглед на факта, че 

се организира от работодателя. Но, както се вижда и от таблицата, въпреки увеличението 

през последните години, броят и делът на предприятията, които провеждат такива обучения, 

е нисък. Средният дял на предприятията в ЕС, които осигуряват професионални курсове, е 

70,5%.12  Изненадващо най-честата причина да не организират професионално обучение, 

която сочат работодателите, е, че успяват да намерят квалифицирана работна ръка за 

дейността си – 83% от тези, които не предлагат курсове, отговарят по този начин през 2015 

г.13 

3.6. Структура на населението по етнос 

Най-достоверното изследване, което проследява този признак, е преброяването на 

населението. Отговорът на въпроса за етническата принадлежност е доброволен, поради 

което почти 10% от анкетираните не са отговорили на него. 

През последните три десетилетия успоредно с намаляването на населението, намалява 

и делът на гражданите, които декларират принадлежността си към българския етнос – от 

85,7% през 1992 г. до 76,9% през 2011 г. Намалява делът и на заявилите турски етнически 

произход – от 9,4% на 8/% през разглеждания период. С 0,7 пр.п. се увеличава делът на 

ромите. 

Таблица 8. Декларирана етническа принадлежност на населението в България в 

преброяванията от 1992 г., 2001 г. и 2011 г. 

  1992 2001 2011 

Общо 8 487 317 7 928 901 7 364 570 

Българска 7 271 185 6 655 210 5 664 624 

Турска 800 052 746 664 588 318 

Ромска 313 396 370 908 325 343 

 
12  Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises. Eurostat 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvt_01n2&lang=en  
13  Enterprises not providing training by reason for non-provision and size class - % of non-training enterprises, 

Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvt_02s&lang=en  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvt_01n2&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvt_02s&lang=en
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  1992 2001 2011 

Друга 102 684 69 204 49 304 

Не се самоопределят   86 915 53 391 

 

Средният брой живородени деца, без оглед на етноса, през 2011 г. е 1,4, като не се 

различава значимо от средноевропейските нива. В българската етническа група броят на 

децата е 1,3; в турската – 1,7; в ромската – 2. Макар да се раждат средно по 2 деца в ромските 

общности, това не е достатъчно дори за просто възпроизвеждане на населението, поради 

детската смъртност, която в тази група е и по-висока от останалите етноси. За просто 

възпроизводство са нужни поне 2,2 деца. 

Данните показват, че в нито една етническа група в България не се раждат достатъчно 

деца не само за нарастване на населението, но и за нормално възпроизводство и запазване на 

настоящия брой на жителите. 

3.7. Изводи и препоръки 

1. Мерки за ускорено повишаване на доходите, с акцент върху доходите от труд, до 

средноевропейски нива в ППС. 

2. Подобряване на достъпа до качествени публични услуги (здравеопазване, 

образование, транспорт) в по-малките населени места с цел минимизиране на вътрешната 

миграция към няколко големи градове. 

3. Продължаване и задълбочаване на политиката на семейно подоходно облагане. 

Разширяване на възможностите за осигуряване на жилища на млади семейства. 

4. Законово регламентиране на съжителството без брак с повишаване на 

отговорността на родителя към издръжката на децата. Комплекс от мерки за финансова 

защита на самотния родител, вкл. актуализация на издръжката за дете по чл. 152, ал. 1 от 

Семейния кодекс. 

 

4. Здравеопазване 

През последните десетилетия в България функционират основно две системи. До 1996 

г. здравната система е изградена по модела „Семашко“.14 Тя се финансира само през 

държавния бюджет. Управлението се извършва централно и е стандартизирано. Броят на 

лечебните заведения и необходимите медицински кадри за обезпечаване на дейността им 

също се определя на национално ниво. Това, както и действащите правила на жителството, 

предопределят районирането на пациентите – гражданите се обслужват в лечебни заведения 

по райони и без да избират лекари и екипи, които да ги лекуват. Моделът се характеризира с 

 
14  Салчев, П., Веков, Т., Джамбазов, С., Димитров, П., „Социална медицина“, 2020, ISBN: 978-619-7184-07-5 
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универсален достъп до здравеопазване за всички граждани, тъй като достъпът не зависи от 

възможността на пациентът да заплати за медицинските грижи15. 

При „Семашко“ болничното и амбулаторното лечение се извършват поликлинично. 

Терапевтите се грижат за възрастните, а педиатрите – за децата. В заведенията задължително 

има различни специалисти, към които се насочват пациентите при нужда. Поликлиниките 

разполагат с лаборатории и други диагностични звена. Една от основните им дейности е 

профилактиката и превенцията на заболяванията, включително чрез повишаване на 

здравната грамотност в общността16. 

Моделът на здравната система в България се променя в периода 1996-2000 г. Тогава е 

въведен моделът „Бисмарк“, който се финансира чрез осигурителни вноски, дължими от 

работника и работодателя. Държавният бюджет покрива медицинските грижи само за хората, 

които сами не могат да ги заплащат, пенсионерите, лицата до 18-годишна възраст и др. В 

здравеопазването вече функционират частни лечебни заведения. В основата на модела е 

личният лекар, като за децата вече не е задължително да бъде педиатър. Гражданите могат да 

избират личен лекар, без да се ограничават в рамките на района, в който живеят. Но достъпът 

до здравеопазване е ограничен. Успоредно със задължителното осигуряване функционира и 

доброволно такова, което има по-скоро застрахователен характер. 

4.1. Здравна мрежа 1996-2021 г. 

Броят на болниците, които функционират на територията на България, през 

последните 25 години се е увеличил с над 55%. Броят на леглата в тях обаче е намалял с 

почти 27%17. 

Таблица 9. Общи и специализирани болници, включително разполагаеми легла 

за 1996 г. и 2021 г. 

Показатели/години 
1996 г. 2021 г. 

брой болници брой легла брой болници брой легла 

Общ брой 205 71240 319 52246 

Общи болници 160 58528 182 38418 

Специализирани болници 45 12669 137 13828 

 

Почти 60% от общият болничен леглови фонд е концентриран в 7 области – София, 

Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен и Пазарджик. Най-голяма част от леглата се 

намират в столицата – 21,5%18. 

4.2. Медицински персонал 

 
15  Marree, J., Groenewegen, P., “Back to Bismarck: Eastern European Health Care Systems in Transition”, 1997, 

ISBN 1 85972 617 8, https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1000680.pdf?  
16  Burton, M., “The idea of the polyclinic”, 2008 
17  Статистически годишник 1997 (с данни от 1996 г.) и последни данни на НСИ 
18  НЦОЗА, Годишен доклад за 2020 г. за състоянието на здравето на гражданите и окончателна оценка за 

изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 https://ncpha.government.bg./uploads/reports-

analyzes/Doklad_za_zdraveto-2020%2B.pdf  

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1000680.pdf
https://ncpha.government.bg./uploads/reports-analyzes/Doklad_za_zdraveto-2020%2B.pdf
https://ncpha.government.bg./uploads/reports-analyzes/Doklad_za_zdraveto-2020%2B.pdf
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Данните показват, че общият брой на лекарите през 2021 г. е идентичен на този през 

1996 г. Общият брой обаче прикрива недостига при по-непривлекателните специалности 

като неонатолози, анестезиолози, педиатри и пр. 

Таблица 10. Медицински персонал по типове специалисти през 1996 г. и 2021 г. 

Специалисти, брой 1996 г. 2021 г. 

Лекари 29592 29604 

Стоматолози 5493 7499 

Фармацевти19 1819 7009 

Специалисти със средно или полувисше медицинско образование 81643 44451 

в т.ч. 20     

Фелдшери 6886 1814 

Акушерки 6565 3264 

Медицински сестри 51109 28816 

Лаборанти  5930 

Зъботехници  1636 

Други  2991 

 

Значително намаление отбелязват медицинските специалисти по здравни грижи и в 

частност медицинските сестри, където сривът е с 44%. Още по-драматичен е спадът при 

фелдшерите – почти 74%. За сметка на това се увеличава интересът към денталната 

медицина и фармацевтиката. Основният фактор за тези промени е заплащането –

медицинските специалисти по здравни грижи получават изключително ниски трудови 

възнаграждения, докато приходите на стоматолозите и фармацевтите се увеличават. 

4.3. Здравно неосигурени лица 

Приблизителна оценка на хората в най-затруднено икономическо състояние беше 

направена в анализ на Националната агенция за приходите. Той беше огласен след запитване 

към министъра на финансите, отправено в рамките на парламентарния контрол21. Според 

неговия отговор, здравно неосигурените лица към 30.11.2013 г. са 2 034 000 или 27,6% от 

българското население според преброяването на населението през 2011 г. За половината от 

тях се предполага, че живеят в чужбина и затова не се осигуряват в България. Има и хора, 

които не познават здравното законодателство, както и не малък дял работещи, но не на 

трудов договор, които предпочитат да не се осигуряват. 

 
19  Регистър на Българския фармацевтичен съюз 

https://bphu.bg/19_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0.htm  
20  Медицински специалисти по "здравни грижи" в лечебните и здравните заведения на 31.12.2021 г. по 

статистически райони и области, НСИ, (Статистически данни -> Демографска и социална статистика -> 

Здравеопазване -> Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения -> 

Медицински персонал - https://bit.ly/NSI_MedPers)  
21  Отговор на министъра на финансите на зададен от народен представител въпрос 

https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/20949  

https://bphu.bg/19_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0.htm
https://bit.ly/NSI_MedPers
https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/20949
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В най-тежко състояние е категорията, включваща трайно безработни и/или финансово 

затруднени лица. Тя обхваща 460 000 граждани, които знаят за задълженията си за 

деклариране и внасяне на здравноосигурителни вноски, но са трайно безработни, лица с 

ниски или без никакви доходи. 

Таблица 11. Здравно осигурени лица през 2013 г. – общо, пребиваващи в 

чужбина, трайно безработни и непознаващи здравното законодателство, брой 

Общ брой здравно неосигурени лица 2 034 000 

Здравно неосигурени лица, трайно пребиваващи в чужбина 1 190 000 

Здравно неосигурени лица, които не познават здравното законодателство 130 000 

Здравно неосигурени лица, които са трайно безработни и са във финансово 

затруднение 460 000 

Здравно неосигурени лица, работещи без трудов договор 254 000 

 

По последни данни, които отчитат само здравно неосигурените в страната, към 2017 г. 

те са 733 800 и след лек спад в следващите две години, пандемията от Ковид-19 води до 

нарастване на броя им до 849 600 през 2020 г.22. Високият брой неосигурени не е неочакван с 

оглед на факта, че относителният брой на бедните в България към 2020 г. е над 1,5 млн. 

души23, а достъпът до здравни грижи не е свободен за всички граждани. 

Една от причините за високия брой здравно неосигурени лица е изискването дори 

безработните да заплащат здравните си осигуровки. Според чл. 109 на Закона за здравното 

осигуряване, при 3 неплатени осигуровки в рамките на 3 години, лицето следва да изчисти 

всички дължими осигурителни вноски за предходния 5-годишен период. Особено в периода 

на пандемията, това се оказа непосилно за много български граждани и броят на 

неосигурените нарасна. Подчертаваме, че България е единствената държава в ЕС с подобно 

изискване за получаване на достъп до общественото здравеопазване24. 

4.4. Разходи за здравеопазване 

Към 1996 г. разходите за здравеопазване представляват 7,2% от разходите на 

консолидирания държавен бюджет25. Те започват постепенно да се увеличават, като през 

2020 г. стигат до 13,3% от разходите по консолидираната фискална програма26. Почти 

двойното увеличение на средствата за здравеопазване не изглежда да се отразява в повишено 

качество на медицинските грижи и разширяване на техния обхват. В допълнение, 

 
22  Отговор на министъра на финансите на зададен от народен представител въпрос 

https://www.minfin.bg/bg/wreply/11448  
23  Индикатори за бедност и социално включване, НСИ (Статистически данни -> Демографска и социална 

статистика -> Социално включване и условия на живот -> Индикатори за бедност и социално включване - 

https://bit.ly/NSI_Poverty-SocInclusion)  
24  Пенкова, Д., „Ковид-19: Белези и недъзи на българското здравеопазване“ 

https://bulgaria.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/publications/2021/КОВИД_19_Belezi_i_nedazi_na_balgar

skoto_zdraveopazvane_WEB_BG.pdf  
25  Статистически годишник 1997 (с данни от 1996 г.) и последни данни на НСИ  
26  Министерство на финансите, Данни по консолидираната фискална програма (годишни) 

https://www.minfin.bg/bg/statistics/13  

https://www.minfin.bg/bg/wreply/11448
https://bit.ly/NSI_Poverty-SocInclusion
https://bulgaria.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/publications/2021/COVID_19_Belezi_i_nedazi_na_balgarskoto_zdraveopazvane_WEB_BG.pdf
https://bulgaria.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/publications/2021/COVID_19_Belezi_i_nedazi_na_balgarskoto_zdraveopazvane_WEB_BG.pdf
https://www.minfin.bg/bg/statistics/13
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доплащанията от страна на пациентите са най-високите в Европейския съюз – повече от два 

пъти по-високи от съответните разходи в ЕС като цяло или 38% при 15,4% за ЕС27.  Според 

изследователи, нерегламентираните плащания представляват значителен дял от разходите на 

домакинствата за здравеопазване и допринасят за финансовия натиск върху домакинствата28. 

Към 2018 г. катастрофалните разходи за здравеопазване29 в България засягат 19,2% от 

домакинствата, което поставя страната на първо място в ЕС с 3 пъти по-висок дял от 

средноевропейската стойност. 2/3 от тези разходи се наблюдават при най-бедните 

домакинства.  

В същото време заплащането на част от медицинските специалисти е изключително 

ниско, поради което ежегодно Европейската комисия акцентира върху необходимостта от 

справяне с недостига на медицински кадри и специално на медицински сестри. Макар в 

колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ да се договарят подобряващи се 

параметри, често те остават само на хартия поради несъвършенства в колективното 

договаряне в България. 

4.5. Здравен статус на населението 

Средната продължителност на живота към 1996 г. е 70,6 години. Тя нараства през 

разглеждания период, като през 2021 г. е 73,6 години30. Всъщност продължителността на 

живота достигна 74,9 години, но намаля след настъпването на пандемията от коронавирус с 

почти година и половина. Трябва да подчертаем, че в началото на прехода – 1990 г., 

продължителността на живота е 71,3 години, но намалява веднага след започването на 

промените, макар здравният модел все още да не е променен. 

Коефициентът на смъртност в началото на разглеждания период (1996 г.) е 14‰ (6 

години по-рано е 12,5‰). В следващите години показателят нараства, като през 2021 г. вече е 

21,7‰. В някои български общини коефициентът на смъртност е над 40‰. Не може да се 

твърди, че това е само в резултат на дефицити на здравната система, тъй като тук влияние 

оказва и намаляващото население, но липсата на здравни заведения, на медицински персонал 

и ограничения достъп до лечение безспорно допринасят за увеличаването на смъртността в 

България. 

Детската смъртност намалява в периода 1990-2020 г. Перинаталната смъртност 

показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни 

вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени). Неонаталната сочи 

броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени. 

Постнеонаталната смъртност показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 

 
27  State of Health in the EU, България здравен профил на страната 2021 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf  
28  Zahariev, B., Georgieva, L., ESPN Thematic Report: Inequalities in Access to Healthcare, 2018  
29  Катастрофалните разходи се определят като разходите за директни плащания от домакинствата, които 

надхвърлят 40% от общите разходи на домакинствата без разходите за издръжка (т.е. храна, жилище и 

комунални услуги). Данните са на Регионалния офис на СЗО за Европа, 2021 г. 
30  НСИ, Смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението по пол и местоживеене 

през периода 2019-2021 година (Статистически данни -> Демографска и социална статистика -> Население - 

демография, миграция и прогнози -> Таблици за смъртност - https://bit.ly/NSI_LiveExpectancy) 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf
https://bit.ly/NSI_LiveExpectancy
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1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 

27-ия ден вкл. от раждането. 

Таблица 12. Детска смъртност на 1000 деца в промили31 за 1990 г. и 2020 г. 

Показател 1990 г. 2020 г. 

Перинатална смъртност 11,1 7,9 

Неонатална смъртност 7,7 2,8 

Постнеонатална смъртност 7,1 2,3 

 

Макар показателите да се подобряват, перинаталната смъртност все още остава много 

висока. Коефициентът на детска смъртност се подобрява. Към 2021 г. е 5,6‰, но нараства с 

0,5‰ спрямо предходната година. Стойностите все още са много над средноевропейските от 

3,3‰. 

Съществуват значителни разлики между тези показатели в градовете и в селата. 

Общата смъртност е с 47% по-висока в селата, а детската – почти 100% по-висока отколкото 

в градовете. Това може да се обясни както с по-лошите условия на живот, така и с липсата на 

лечебни заведения и спешна помощ в по-малките и отдалечени населени места. 

Показателни за ефективността на здравната система са индикаторите за 

предотвратима смърт. Коефициентът на смъртност, предотвратима с добра профилактика, за 

България е 226, докато в ЕС е 160. Коефициентът на смъртност, предотвратима чрез добро 

лечение, е 188, а средноевропейският е 9232. Причините са слабата първична профилактика и 

промоция на здравето, както и необходимостта от усъвършенстване на протоколите за 

диагностика и лечение на водещите причини за смърт. 

България все още има високи равнища на смъртност от инсулт, сърдечносъдова 

болест и рак на белите дробове. Те са свързани с широкото разпространение на 

поведенческите рискови фактори. Но са и следствие от липсата на програми за профилактика 

и с проблемите с достъпността. Редом с кардиологичните, онкологичните заболявания са 

сред водещите причини за смърт. Петгодишната преживяемост след началото на ремисията в 

България е сред най-ниските в Европейския съюз, като при рака на белите дробове е 

наполовина.33 Ключовите фактори за овладяване на онкологичните заболявания са добрата 

координация между отделните етапи на лечение и различните специалисти, които често 

практикуват в различни лечебни заведения. Липсата на модерно оборудване и умения за 

работа с него също допринася за по-високата смъртност. Така например, България все още не 

разполага с оборудване за протонна терапия и студентите по медицина не се обучават за 

работа с него, а тя е значително по-ефективна и по-щадяща от стандартното лъчелечение. 

4.6. Изводи и препоръки 

 
31  По данни на Национален център по обществено здраве и анализи 
32  Стандартизирани коефициенти на смъртност на 100 000 души население към 2018 г., според доклада State of 

Health in the EU, България здравен профил на страната 2021, по данни от Евростат 
33  State of Health in the EU, България здравен профил на страната 2021 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf
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Настоящият здравен модел ограничава достъпа до здравни грижи на пациентите. 

Основни показатели като продължителността на живота и детската смъртност се подобряват, 

но остават значително под средноевропейските. Съществуват значителни различия между 

отделните доходни групи. 

Реформата към модел, който още по-строго следи и изисква финансово самоучастие 

на нуждаещите се, би затруднила допълнително лечението им. Необходимо е да се гарантира 

по-голяма справедливост, равнопоставеност и достъпност на осигурените лица до качествена 

медицинска помощ, да се подобри икономическата ефективност и здравната резултатност на 

системата на здравеопазването34 . 

Здравноосигурителната система да се освободи от всички дейности, които не са 

свързани с медицинското обслужване на здравноосигурените лица. Също така, с цел 

запазване на солидарния принцип и доверието на осигурените лица към 

здравноосигурителната система, не трябва да се допуска касата да финансира онези 

дейности, които са конституционно задължение на държавата по отношение на здравното 

обслужване на населението. 

Необходимо е да се предприемат дългосрочни мерки за увеличаване на размера на 

публичните средства, които се отделят за здравеопазване35.  Увеличаването на размера на 

публичните средства трябва да е свързано с реформи на системата, които да осигуряват 

ефективно използване на публичния ресурс и повишаване на качеството на медицинското 

обслужване. 

Необходимо е да се извърши анализ на състоянието и резултатите от дейността на 

болничната система. На тази основа следва да се разработи нова държавна политика за 

разкриването и оценка на дейността на лечебните болнични заведения, която да е обвързана 

с реалните медицински потребности, с наличието на работещи лечебни заведения, така и с 

наличния потенциал от медицински специалисти. Важна и необходима стъпка е решаването 

на проблема със статута на болничните заведения и превръщане на лечебните заведения в 

икономически субекти по специален закон, а не както е сега по Търговския закон. 

Наложително разкриване на неголеми защитени лечебни заведения в труднодостъпни 

райони, които да се финансират не само с публични средства, но и със средства от 

държавата, с цел осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска и дентална помощ. 

Според синдикалните организации е необходимо да отпадне изискването да се 

изплатят осигурителни вноски за 5-годишен период за възстановяване на 

здравноосигурителните права. 

Работодателските организации са на мнение, че това би стимулирало допълнително не 

заплащането на здравно-осигурителни вноски и трябва да се търсят устойчиви начини за 

финансиране на системата. 

 
34  Подробно развити предложения могат да бъдат открити в становище на ИСС „Проект на Национална 

здравна стратегия 2021-2030, юни 2021, https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/09/ESC_4_008_2021.pdf  
35  Общоприетият критерий за оценка на равнището на разходите за здравеопазване в страните от ЕС е техният 

дял от брутния вътрешен продукт (БВП). Съгласно средносрочната бюджетна прогноза за следващия 

програмен период делът на публичните средства за здравеопазване от БВП се ограничава до 4,5%. 

https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/09/ESC_4_008_2021.pdf
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Тревожна е липсата на последователна политика по подготовката, използването и 

развитието на медицинските кадри. Трайна тенденция е да се задълбочават деформациите в 

структурата по отношение броя на специалистите по отделни специалности и на 

териториалното разпределение на квалифицираните медицински кадри. Следва да се 

създават съвременни и адекватни на съвременните условия на работа, механизми за 

повишаване на мотивацията на медицинските кадри, за специализация и продължаваща 

квалификация, адекватно заплащане, стипендии, възможности за специализация и 

придобиване на опит в чужбина. Заплащането на труда на медицинския персонал следва да 

се обвърже с резултатите от тяхната дейност, придобитата квалификация и опит, 

прилагането от тях на нови и съвременни здравни технологии. 

Превенцията и профилактиката следва да се превърнат в основна задача на 

здравеопазването, като се обезпечи съответното финансиране. 

Необходими са държавни инвестиции в модерно медицинско оборудване, за да се 

намали предотвратяемата смъртност. Териториално осигуряване на високотехнологичната 

медицинска апаратура, което да гарантира своевременност, равен достъп и качество на 

предоставяните медицински услуги в съответната медицинска област. 

 

5. Образование  

5.1. Обща характеристика 

Образованието е една от най-масовите обществени услуги. Ежегодно тази услуга се 

предоставя на около 1,4 млн. лица, като от тях учащите се са около 40%, 28% са участващите 

в курсове за продължаващо професионално обучение (ППО) и по около 16% са студентите и 

децата в детските градини. 

Разпределението на записаните ученици във всички видове училища съответства на 

броя на населението по райони за планиране (Фигура 5). В трите района на Южна България 

се намират 67%, а в районите на Северна България - 33% от учениците, при съотношение на 

населението съответно 65% към 35%. 

 

 

Фигура 5. Записани учащи във всички видове училища 
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Източник: НСИ. 

Разпределението на студентите е малко по-неравномерно. Южна България привлича 

71% от тях, докато Северна България, останалата част от тях в размер на 29% (Фигура 6). 

Основният дял на студентите – 48% са концентрирани в ЮЗР, поради наличието на 

университетските центрове в София. ЮЦР обхваща 17% от студентите основно поради 

университетите и колежите в Пловдив. В СИР се обучават 14% от студентите, а в СЦР – 

12%. Най-малко студенти се намират в ЮИР и СЗР, съответно 6% и 2%, като в СЗР няма 

нито един университет. 

Фигура 6. Разпределение на студентите по райони за планиране 

 

Източник: НСИ. 

 

 

5.2. Състояние 
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В страната не съществува практика да се извършват национални изследвания за 

качеството на публичните услуги. Затова за състоянието на качеството на образователната 

система ще бъдат използвани показатели, които са произведени по различни поводи от 

национални и международни организации. 

Фигура 7. Среден успех на ДЗИ по БЕЛ, 2020 г. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

Първият показател се отнася до резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ). 

Те са ниски с тенденция за закотвяне на ниско равнище. Средният успех по български език и 

литература (БЕЛ) за 2022 г. е 4,05. Разпределението на оценките от този изпит по райони за 

планиране показва, че с малки изключения, които се отнасят до региони с население, чийто 

роден език не е българският, няма съществени различия (Фигура 7). Най-високи резултати по 

БЕЛ се получават в по-големите общини, но има и нередки изключения, като напр. малки 

общини в Смолянска област. 

Високите оценки от двата ДЗИ са под 7% за БЕЛ и около 22% при избираемия ДЗИ, 

докато слабите оценки са близо 17% за БЕЛ и 13,5% при втория избираем ДЗИ (Фигура 8). 

Фигура 8. Дял на оценките от двата ДЗИ през 2022 година

 

Източник: Министерство на образованието и науката. 
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Смущаващ е фактът, че от 950 училища, чиито зрелостници са се явили на ДЗИ по 

български език и литература през учебната 2021/2022 г., в 307 от тях средният успех на 

учениците е под „среден“. През същата година в 27 училища оценката от матурата за всички 

зрелостници е „слаб“, поради което нито един техен ученик няма да получи диплома за 

завършено средно образование. Вероятно това е причината 14.6% от анкетираните 

работодатели да посочат общуването на роден език като втора по важност компетентност за 

персонала в тяхната организация36. 

Много силно допълнение към незадоволителните резултати от ДЗИ са последните 

резултати от PISA, направени през 2018 г.37 В това международно изследване са тествани 

познанията на 15-16 годишни ученици от цял свят по четене, математика и природни науки. 

Средният резултат на българските ученици по четене е 420 точки, което е с 67 точки 

по-нисък от средното за ОИСР. Втори по изоставане на българските ученици от средното 

равнище за ОИСР са природните науки. Тук разликата е 65 точки, докато при математиката 

тя е в рамките на 50 т. 

Съществени проблеми се разкриват при анализа на структурата на оценките. При 

четенето 47,1% от българските ученици са функционално неграмотни. Те могат да четат, но 

не разбират напълно смисъла на текста. 

При математиката делът на критичната група ученици със съществени пропуски в 

знанията си по математика е 44,4%, а по природни науки този дял е 46,6%. 

Същевременно само 2% от българските ученици попадат в най-високите по 

постижения две групи. При математиката този дял е 4%, а при природните науки - 2%. 

PISA-2018 разкрива също така сериозни разлики в оценките, които се получават при 

учениците с различен социален статус. Много висока вариация се получава при 

постиженията на учениците между различните училища. 

В системата на висшето образование изведените още от 2013 г. проблеми в доклад на 

Световната банка не се преодолени38. Световните класации на най-добрите университети 

поставят българските университети извън първите 100039, или първите 85040, а в някои 

класации те въобще не попадат41. 

Друг важен индиректен показател за качеството на висшето образование е делът на 

зрелостниците, които отиват да учат в чужбина. За страната ни този дял ежегодно е от 

порядъка на 8-10%. 

 
36  Агенция по заетостта, Проучване на потребностите от работна сила, 2021 г., 

https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-2022-1/  
37  OECD. 2018. Programme for International Student Assessment. Results from PISA 2018. Bulgaria 
38  Световна банка. Укрепване на висшето образование в България: Варианти за подобряване на моделите на 

управление, контрола на качеството и финансирането на висшето образование, 2012 г. 
39  Tге World University Rankings 2022, https://www.timeshighereducation.com/w%C3%B2rld-university-

rankings/2022  
40  CWUR. World University Rankings 2022 
41  https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022  

https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-2022-1/
https://www.timeshighereducation.com/w%C3%B2rld-university-rankings/2022
https://www.timeshighereducation.com/w%C3%B2rld-university-rankings/2022
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022
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Поради ниска мотивация, липса на перспектива за реализация и трудности при 

усвояване на знанията 50% от студентите у нас не завършват42. Най-сериозно е състоянието 

при следните направления: горско стопанство - през 2016 г. това по направление са 

завършили 37% от студентите, то през 2020 г. те са едва 18%; животновъдство - през 2016 г. 

са се дипломирали 26% от студентите, докато през 2020 г. делът им нараства до 31 на сто; 

спорт -  завършват едва 31% от студентите, при машинно инженерство - 39%, при 

електротехника - 46%, растениевъдство - 48%, филология - 49%, и биотехнологии - 50%43. 

В стратегията „Европа 2020“ пред българското образование са поставени две цели в 

съответствие с общата европейска политика за програмния период: делът на рано напуснали 

висше образование да достигне 36%. И двете цели не са постигнати. При първата цел 

постижението на България е 12,8% при средно равнище за страните от ЕС – 10,3% през 2019 

г. (Фигура П. 1 в Приложенията). За разлика от средното равнище в ЕС у нас не може да се 

забележи постоянна тенденция към намаляване дела на рано напусналите. 

По-добра е тенденцията при дела на висшистите. Този дял непрекъснато се увеличава, 

като достига 33,3% през 2020 г. (Фигура П. 2 в Приложенията). Темпото в страната е по-

ниско от средното в ЕС, което води до разтваряне на ножицата между нас и другите страни 

от ЕС. Това е предпоставка за още по-голямо технологично и подоходно изоставане на 

страната от средните равнище в ЕС. 

Образованието произвежда човешки ресурси с различно равнище на подготовка за 

участие на пазара на труда. При близо 30% от населението на страната, което има висше 

образование през 2021 г. този дял е много по-висок н ЮЗР – 43,4% (Таблица 13). Във всички 

останали райони този дял е под средното за страната, а в СЗР той е изключително нисък – 

19,7%. 

Таблица 13. Равнище на образованост на населението по райони за планиране, 

2016-2021 г. 

    2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Относителен дял на 

населението на възраст 

между 25 и 64 навършени 

години с висше 

образование 

България 27,7 27,8 28,2 28,1 29,2 29,6 

Северозападен 19,9 19,9 20,6 19,2 20,7 19,7 

Северен централен 24,4 23 25,2 26,9 26,5 26,8 

Североизточен 25,5 26,9 25,3 23,2 23,3 25,7 

Югоизточен 21,8 21,7 21,5 21,4 22,9 22,8 

Югозападен 39,4 39,2 39,8 40,5 43,4 43,4 

Южен централен 21,5 22,2 22,7 22,5 21,9 22,6 

Относителен дял на 

населението на възраст 

между 25 и 64 навършени 

години със средно 

образование 

България 54,6 55 54,4 54,3 53,9 53,8 

Северозападен 60,5 60,1 60,3 60,2 58,7 59,8 

Северен централен 55,2 55,9 55,4 56,7 56,9 57,5 

Североизточен 52,3 50,6 51,2 52,8 55,1 52,5 

Югоизточен 55,8 57,5 56,3 55,4 55,3 55,4 

 
42  Георгиева С. Университетите получават милиони за несъществуващи студенти, в. Сега, 23 юли 2021 г., 

https://www.segabg.com/category-observer/universitetite-poluchavat-milioni-za-nesushtestvuvashti-studenti  
43  Пак там. 

https://www.segabg.com/category-observer/universitetite-poluchavat-milioni-za-nesushtestvuvashti-studenti
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    2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Югозападен 51,7 52,7 52,2 51,2 49,1 48,7 

Южен централен 56,2 56,8 55 55,2 55,4 56,2 

Относителен дял на 

населението на възраст 

между 25 и 64 навършени 

години с основно и по-

ниско образование 

България 17,7 17,2 17,4 17,5 16,9 16,6 

Северозападен 19,6 20,1 19,1 20,6 20,6 20,5 

Северен централен 20,4 21,1 19,4 16,4 16,5 15,6 

Североизточен 22,2 22,6 23,5 24 21,7 21,7 

Югоизточен 22,4 20,8 22,2 23,2 21,8 21,8 

Югозападен 8,9 8,1 8 8,2 7,5 7,9 

Южен централен 22,4 21 22,2 22,3 22,7 21,1 
Източник: НСИ. 

Малко над половината от населението между 25 и 64 г. е със средно образование. 

Този път най-висок е техният дял в СЗР – близо 60%, както и в СЦР – 57,5% и ЮИР – 55,4%. 

С най-ниска образователна степен като относителен дял е населението в ЮИР – 21,8%, 

заедно със СИР – 21,7% и ЮЦР – 21,2%. 

Различията в образователното равнище предопределят различията в заплащането и 

доходите на различните групи по степен на образованост. 

5.3. Проблеми 

Образованието на децата е „свещена крава“ за българския народ. През последните 

години образователната система е в сериозна криза. Вече е трудно да се говори за наличие на 

такава система. Образователните степени са откъснати една от друга и ако съществува 

взаимодействие, то се изразява в критика, че предучилищното образование не подготвя 

качествено децата за началното образование. Същите оценки се поставят от основното към 

началното образование, а след това от средното към основното и от висшето към средното. 

Накрая, се установява обикновено от работодателите, че завършилите висше и средно 

образование имат съществени пропуски и е необходима допълнителна квалификация на 

работното място. Друга също обективна оценка поставя пазарът на труда, които разпределя 

специалисти с висше и средно образование да работят под тяхната квалификация като 

сервитьори, общи работници и други нискоквалифицирани професии. 

Образователната система следва да се оценява не само от изискванията на 

настоящето, но и от бъдещето. Четвъртата индустриална революция, в чиято основа стои 

дигитализацията поставя 2 групи изисквания към специалистите. Първата е свързана с 

умения за използване на дигиталните технологии, а втората се отнася до развитие на 

когнитивните умения. В последния доклад, които оценява навлизането и използването на 

дигитални технологии в ЕС – DESI44, страната се намира на последните места. Не е по-добро 

положението с когнитивните умения. В българските образователни институции не се обръща 

голямо внимание на развитие на аналитични способности, умения за работа в екип, 

комуникации, лидерство, умения за решаване на проблеми, работа в мултиетническа среда. 

 
44  EC. 2022. Digital Economy and Society Index 2022 
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С навлизането на роботите и изкуствения интелект ще започне масова замяна на 

ниско- и средноквалифицирания труд. Ще отпаднат множество професии, за които сега се 

обучават хиляди ученици. Динамиката на Четвъртата индустриална революция ще изисква 

бъдещите специалисти да сменят 3-4 и повече професии по време на професионалната си 

кариера. За целта професионалното обучение следва се адаптира, така че да може да 

отговори на тези изисквания. Училищата и университетите също ще трябва да се 

пренастроят към бъдещето, като обърнат поглед към новите професии. 

В Резолюция на Съвета на Европа от 2021 г.45 са приети 7 цели (показатели) с 

референтни стойности за ЕС, които трябва да бъдат постигнати през 2030 г. На тази основа 

от МОН е разработена Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 - 2030)46. В нея са определени конкретните целеви 

стойности за страната. 

Таблица 14. Таблица Целеви стойности на образователната система през 2030 г. 

Целеви показатели 

Целева стойност 

през 2030 г. 

Състояние през 

2019 г. 

България ЕС България ЕС 

1. Лица със слаби основни умения 
25 < 15,0 44,4÷ 47,1* 

22,3÷22,

9* 

2. Лица със слаби умения в областта на 

цифровите технологии 
 < 15,0 - - 

3. Участие в образованието и грижите в ранна 

детска възраст 
91,0÷98,0* 96,0 79,9 92,8 

4. Лица, напускащи преждевременно системата 

за образование и обучение 
7,0 < 9,0 12,8 9,9 

5. Завършване на висше образование  - ≥45,0 33,0  

6. Учене в процеса на работа за завършилите 

ПОО 
 ≥60,0  - 

7. Участие на възрастните в обучение 33,0 ≥47,0 24,6** - 

* според трите области на изследването на PISA 

** през 2016 г.  

Източник: Съставена от автора. 

 

5.4. Изводи и препоръки 

Образователната система се нуждае от дълбока и качествена реформа. Тя трябва да 

обхване на само финансирането на образованието и заплащането на учителите, но също така 

учените програми, учебното съдържание, системата за оценяване на учениците и на самите 

училища. Много сериозни проблеми съществуват в съответствието на специалностите на 

нуждите на местната икономика. В много области училищата продължават да обучават 

 
45  Съвет на Европа. Резолюция на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в 

областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него 

(2021—2030 г.) (2021/C 66/01) Съветът на Европейския съюз 
46  Министерство на образованието и науката (МОН). Стратегическа рамка за развитие на образованието, 

обучението и ученето в Република България (2021 - 2030), https://web.mon.bg/bg/143. 

https://web.mon.bg/bg/143


42 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

специалисти, за които няма търсене, докато за търсените специалности няма подготвени 

кадри. 

Една от полезните стъпки в модернизиране на учебното съдържание е въвеждането на 

STEM обучение в училище. Тази практика трябва да продължи и да обхване възможно най-

голям брой училища. Необходимо е да се увеличат часовете за придобиване на дигитални 

компетентности и умения. 

При професионалното образование ключът към успеха е в ускоряване развитието и 

обхвата на дуалното обучение. План-приемът в професионалните гимназии следва да се 

съобразява с областните проучвания сред работодателите за потребностите на местния пазар 

на труда. В процеса на обучение да се увеличи стажуването в реална работна среда. В по-

перспективен план вече се очертава необходимостта от разработване на стратегически 

виждания за бъдещото състояние на образователната система и преходът към нея във връзка 

с Четвъртата индустриална революция. 

Необходимо е да се създадат условия за приемственост между средното и висшето 

образование. Например, да се даде предимство при кандидатстване във висше училище на 

лицата, които са придобили същата или сходна специалност в професионалната гимназия. 

Системата на висше образование също подлежи на промяна в посока на концентрация 

на висшите училища, подобряване качеството на обучение, повишаване на изискванията за 

заемане на академична длъжност и получаване на научна степен, създаване на условия за 

истинска конкуренция между висшите училища, засилване на контрола върху тяхното 

функциониране и отчитане на качеството на обучение при финансирането им. 

 

6. Структура на икономиката 

6.1. Структура на българската икономика. Сравнение със структурата на 

европейската икономика.  

През периода 1989-2020 година структурата на българската икономика се промени 

значително. През първите пет години на прехода българската икономика беше 

преструктурирана, което се изрази в рязко намаляване на дела на индустриалния сектор и 

повишаване на сектора на услугите. Относителният дял на индустрията намалява от 59,4% 

през 1989 г. на 32,1% през 1994 г., докато услугите се увеличават от 29,5% на 55,6% за същия 

период. Тази динамична промяна на структурата на българската икономика има своето 

обяснение. В годините на планова икономика сектора на услугите е подценяван съзнателно 

за сметка на надценяване на сектора на индустрията, тъй като идеологическата теза е била, 

че услугите не създават национален доход, а такъв се създава от промишлеността и селското 

стопанство и колкото по индустриализирана е една държава, толкова по-развита е нейната 

икономика. В годините на преход към пазарна икономика отпаднаха тези идеологически и 

политически ограничения, което доведе до рязко покачване на дела сектора на услугите. 

Тази динамична промяна в структурата на икономиката в този преходен период не е 

уникална за България. Подобни процеси се наблюдават във всички бивши социалистически 

страни и те доведоха до нормализация на дела на услугите в техните икономики. 
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От друга страна, намаляването на дела на индустриалния сектор има и обективни 

причини. В периода 1989-1996 г. се наблюдава рязък спад на дела на промишлеността и 

особено на тежката промишленост. Причина за този спад е неконкурентно производство, 

загуба на осигурените пазари от СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ, организиран от 

бившите социалистически страни) и последвалата декапитализацията на държавните 

предприятия до 1997г., както и грешките при приватизацията през следващия период. 

Всичко това доведе до много по-бързо и по-голямо намаление на промишленото 

производство и оттук на дела на индустрията в икономиката. 

Фигура 9. Структурата на икономиката на България по икономически сектори 

(първичен, вторичен и третичен) в периода 1989г. – 2020 г. 

 

Източник на данни: НСИ 

В периода 2000-2020 г. продължава плавното повишаване на относителния дял на 

сектора на услугите (от 61,62 % през 2000 до 70,66% през 2020 г.) за сметка на намаляване на 

дела на селското стопанство (от 12,51% през 2000 до 4,04% през 2020 г.) През този период 

индустриалният сектор запазва своя дял от българската икономика.  

През периода 2000-2020 г. в България настъпват няколко значими политически и 

икономически събития. По важните, от които са: 25.05.2005 г. подписване на Договор за 

членство на България в ЕС, който влиза в сила на 01.012007 г.; световна финансова и 

икономическа криза в периода 2009-2015; пандемия Ковид-19 през 2020 г. Данните показват, 

че политическите събития не оказват значително влияние на динамиката на структурата на 

икономиката, а икономическите кризи засягат по-бързо индустриалния сектор, което води до 

спад на индустриалното производство и съответно намаляване на относителния дял на 

индустрията от икономиката на България.  

Анализирайки структурата на българската икономика и отчитайки, че ЕС е основен 

търговски партньор на България следва да направим сравнение със структурата на 

икономиката на Европейския съюз. 
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Фигура 10. Структура на българската и икономиката на ЕС през 2020 г., 

относителен дял 

 

Източник на данни: НСИ 

Данните показват значително сходство на структурите на българската и европейската 

икономика, голям относителен дял на услугите, нисък дял на селското стопанство и среден 

дял на индустрията. В България заради природните дадености има по-висок дял на селското 

стопанство сравнен с дела на селското стопанство в европейската икономика. Същото 

отношение се наблюдава и при индустриалния сектор, като причината за това се смята 

наследството и традициите в развитието на промишлеността в България.  

Видно от картата по-долу, заради географски, климатични, природни, демографски, 

транспортни и други различия, както и заради икономическа и отраслова специализация, 

икономиките на районите за планиране в България се различават структурно, както с общата 

структура на българската икономика, така и между отделните райони за планиране. 

Фигура 11. Относителен дял на икономическите сектори в районите за 

планиране  
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Във всички 6 района за планиране най-голям дял в регионалните икономики има 

сектора на услугите, като в различните райони относителния им дял е различен. Най-голям 

дял услугите имат в Югозападния район (ЮЗ) – 81,09%, този дял е по-висок от средния дял 

на услугите в българската икономика (70,66%), по-висок е и от дела на услугите в 

европейската икономика (74,7%). Задължително трябва да отбележим, че структурата на 

икономиката на ЮЗ район за планиране изключително се определя от икономиката на 

столицата - гр. София, която представлява 85% от икономиката на района и почти 40% от 

икономиката на страната. В останалите райони за планиране услугите имат дял между 

56,61% и 66,15%, което е под средния дял на услугите в българската икономика и в 

европейската икономика. 

Делът на индустриалния сектор в ЮЦ, ЮИ, СЦ и СЗ район за планиране е по-висок от 

средния дял на индустрията в България и ЕС. Той се движи в диапазона 27,41%-36,88%. 

Впечатление прави високия дял на индустриалния сектор в ЮЦ район, което се дължи на 

индустриални зони в Пловдив, Казанлък, Сопот, Хасково.  

Селското стопанство има най-висок дял от икономиките на районите за планиране, в 

които има природни дадености и големи количества плодородна, обработваема, земеделска 

земя. Това са СЗ, СЦ, СИ, ЮИ и ЮЦ. Тези райони обхващат земеделски земи намиращи се в 

Дунавската равнина, Добруджа и Тракийската низина. Делът на селското стопанство в тези 

райони е по-висок от средния дял на първичния сектор за страната и ЕС.  

Фигура 12. Структура на икономиките на районите за планиране по основни 

икономически сектори, относителен дял. 
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За да установим причините за отбелязаните регионални дисбаланси, трябва да 

анализираме структурата на икономиките на по-ниско ниво 3 / административни области, 

тъй като в рамките на районите за планиране съществуват още по-големи регионални 

дисбаланси в икономиката им. 

 

6.2. Икономически профили на районите 

За извеждане на икономическия профил на районите от ниво 2 са разгледани онези 

фактори и показатели, които формират облика на тяхната икономика. За анализа на 

икономическото развитие в регионален аспект показателите са обобщени в следните групи: 

брутен вътрешен продукт, брутна добавена стойност, разходи за придобиване на ДМА, 

инвестициите в НИРД и други. Допълнително са изведени общите констатации за развитието 

на малките и средни предприятия в районите от ниво 2, иновациите и чуждестранните преки 

инвестиции. 

С цел еднаквост на наблюденията, всички показатели са проследени за периода 2011-

2020, като се смята, че той е достатъчно представителен за нуждите на анализа имайки 

предвид и кризисните периоди в този времеви отрязък. 

6.2.1. Брутен вътрешен продукт 

Анализът на териториалните различия по отношение на брутния вътрешен продукт 

(БВП) е извършен на база сравнения на показателите брутен вътрешен продукт по 

териториални единици за статистически цели и брутен вътрешен продукт на човек от 

населението47. 

Фигура 13. Брутен вътрешен продукт 2011-2022 г. в млн.лв. 

 
47  Използвани са данни от „Социално- икономически анализ на районите в Република България“ 
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Източник на данни: НСИ 

Изводът, който може да се направи е, че за разглеждания десетгодишен период 

междурегионалните различия по показателя брутен БВП в районите от ниво 2 продължават 

да се колебаят в големи граници. Наблюдава се и спад на показателя в периода 2011-2013 

година, както на национално ниво, така и в част от районите от ниво 2. В следващите години 

от анализирания период се наблюдава постоянен ръст на БВП, но смущаващото в случая е 

огромната осреднена разлика от 3,4 до 7,0 пъти между Югозападния и останалите пет  

района за планиране.  

В сравнителен план може да се направи извода, че северните райони изостават в 

създадения брутен вътрешен продукт в стойностно отношение спрямо трите района от Южна 

България. Делът на Югозападния район за планиране в създадения през последната 2020 г. е 

50,56%  от общия за страната, като той не е спадал под 47,3% за изследвания десетгодишен 

период. С най-незадоволителни показатели по отношение на БВП е Северозападният район 

от ниво 2, който участва едва средно със 7%. В хронологичен ред той е изпреварен от 

Северен Централен, Североизточен, Югоизточен и Южен Централен район. 

Сравнението по показателя брутен вътрешен продукт на ниво райони има своя 

генезис в различията по области, съставляващи районите от ниво 2. 

Какви са основните моменти в този разрез? 

Северозападен район (вж. Таблица П. 2 и Фигура П. 3 в Приложенията) 

Доминанти за целия период на изследването са областите Плевен и Враца, съответно с 

29% и 28% в създадения брутен вътрешен продукт на района, срещу 9,4% за област Видин и 

условно еднакви дялови участия /16-17%/ за областите Ловеч и Монтана. 

Северен Централен район (вж. Таблица П. 3  и Фигура П. 4 в Приложенията) 

Водещи области по този показател в Северен Централен район са Русе и Велико 

Търново, като това е трайна тенденция за последните десет години, а размахът също е 
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условно постоянен. За 2020 година най-нисък дял в създадения БВП - 9,9% (892 млн.лв.) има 

област Силистра и най-висок 30,0% (2 6960 млн.лв.) област Русе. 

Североизточен район (вж. Таблица П. 4 и Фигура П. 5 в Приложенията) 

Водеща област за целия период на анализа е област Варна (7 346 млн.лв. за 2020 г. или 

60.7%), а с най-ниски показатели е област Търговище (1 217 млн.лв.). Размахът е с много 

големи отклонения – от  10,0%,-  14,4;14,9 %,до  61%. 

Югоизточен район (вж. Таблица П. 5 и Фигура П. 6 в Приложенията) 

Най-добре представилите се области с почти изравнени показатели са Стара Загора с 

БВП 5071 млн.лв. по данни за 2020 г. и Бургас с 4579 млн.лв. На другия полюс са областите 

Сливен и Ямбол. Между тези два полюса размахът е 40,7% към 9,8%. В двете водещи 

области се забелязват колебания на стойностите на показателите в периода от 2017–2020 г. 

Южен Централен район (вж. Таблица П. 6 и Фигура П. 7 в Приложенията)  

В Южен централен район силно се откроява една от областите – Пловдив, в която 

през 2020 г. се създава над 55,6% (9 765 млн.лв.) от БВП на района, докато област Смолян е 

на противоположния полюс с малко над 7% (1 235 млн.лв.) от БВП на района. Размахът е 

много голям, дори и при сравнение с по-добре представящите се области Пазарджик и 

Хасково. 

Югозападен район (вж. Таблица П. 7 и Фигура П. 8  в Приложенията)  

Югозападният район е районът с най-отчетливи диспропорции. През 2020 г. област 

София- /столица/ създава над 84,5% (51 281 млн. лв.) от целия продукт на района. Областите 

София и Благоевград, макар че изпреварват Кюстендил и Перник са със значително по-ниски 

стойности на показателя. В най-незавидно положение са областите Кюстендил (1 123 млн. 

лв.) и Перник (1 120 млн. лв.), а размахът между тях и област София-/столица/ е огромен. 

От анализа на развитието на районите от ниво 2 се налага извода, че 

междурегионалните различия по показателя БВП се колебаят в големи граници. Ако за 

възприетата за базова 2020 година тази разлика варира от 6,8% за Северозападен район до 

50.6% за Югозападен район или размахът е 43,8%, той трябва да се отчете като много голям. 

Разлика в пъти има и между Югозападния и останалите райони от ниво 2. Притеснителен е 

фактът, че тези разлики се запазват в подобни граници за целия период на изследване от 

2011 до 2020 г. Това, от една страна, означава, че съществува силна поляризация на 

развитието на икономически дейности с висока стойност на произведения продукт. Тук 

освен дейностите от вторичния сектор се включват и тези от нефинансовите такива от 

сектора на услугите.  

Още по-отчетливи са разликите в областите от ниво 3 в обхвата на района, който те 

съставляват. По-малко инвестиции има там, където са очертани демографски проблеми – 

липса на кадри, както по отношение на количество, но най-вече по качество (образователен 

ценз и квалификация). Общото изоставане на районите в Северна България, от тези в Южна 

България се дължи на качеството на: транспортната инфраструктура и на забавеното 

изграждане на автомагистрала „Хемус“ и важните връзки към нея от областните центрове;  
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активни и перспективни индустриални зони, близост до центрове с научен потенциал. 

Наложително е проучване и законово обосноваване на регионални облекчения /данъчни/ по 

отношение на създаване на нови мощности и други. 

6.2.2. Брутен вътрешен продукт на човек от населението 

Анализът на състоянието на показателя БВП на човек от населението също е 

определящ за състоянието на икономиката и показва силна поляризация между районите от 

ниво 2. Вариацията за 2020 г. е в границите от 11 327 лв. до 29 022 лв. при средно за страната 

17 299 лв. на човек. В приетата за последна от анализа 2020 г. БВП на човек от населението 

се запазва като пропорция, въпреки че за целия изследван период (2011-2020г.) абсолютната 

стойност на показателя при всички райони от ниво 2 се увеличава (Таблица П. 8 в 

Приложенията). Трябва да се отчете и факта, че за периода 2011-2020 г.48 има чувствително 

намаляване на населението на районите в рамките на 410 676. 

Вътрешнорайонните различия по този показател също са със значителен размах. 

 

 

 

 

Фигура 14. БВП на човек от населението за страната и по райони за планиране, 

лева, 2011-2020 гг. 

 

Източник на данни: НСИ 

В Северозападния район се очертават два полюса, това са областите Враца и Видин, 

съответно през 2020 г. с 15 572 лв. и 8 847 лв. БВП на човек от населението. Област Видин, 

 
48  По текуща статистика 
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въпреки че плавно повишава стойностите на показателя за целия период на наблюдение, 

остава на последно място в Северозападен район по БВП на човек от населението. 

В периода 2011-2020 г. в Северен Централен район се очертават следните различия. 

Водеща през 2020 г. е област Габрово (14 651 лв.), следвана от Русе (12 592 лв.), Велико 

Търново (11 492 лв.) и Разград (10 634 лв.). Област Силистра изостава значително с 1,3 до 1,8 

пъти от другите области по отношение на разглеждания показател.  

В Североизточния район, аналогично и на предходния показател (БВП в млн. лв.), 

област Варна изпреварва значително другите три области от района със стойности на 

показателя над средните за района. Този резултат е обективно отражение на голямата 

разлика в създадения БВП. Величината на показателя в област Варна за 2020 г. е 15 629 лв. 

спрямо останалите области Търговище 11 013 лв., Шумен 10 465 лв. и Добрич 10 195 лв.  

В Югоизточния район по разглеждания показател доминира област Стара Загора със 

16 233 лв. (2020 г.), следвана от област Бургас с 11 171 лв. на човек от населението. В 

Югоизточен район от ниво 2 за периода 2010-2017 г. това се дължи на по-малкия брой 

население на първата, при сравнително близки стойности на показателя БВП. 

Разликите по този показател между съставните области на Югозападен район варират 

между 2,3 и 4,2 пъти спрямо отчетните данни за област София-град, която е водеща с 38 891 

лв.  

За периода 2011-2020 г. водеща роля по показателя БВП/човек от населението в лева в 

Южен Централен район има област Пловдив със стойности над средните за района. По данни 

за 2020 г. в областта. БВП на човек от населението е 14 468 лв. предвид малкия брой 

население на областите Смолян и Кърджали резултатите им за 2020 г. са високи – съответно 

12 028 лв. и 11 034 лв. 

И по отношение на показателя БВП на човек от населението може да се направят 

изводи за наличието на силна поляризация между районите от ниво 2. Размахът за 2011 г. 

е в границите от 6 979 лв. до 18 353 лв. при средно за страната 11 040 лв. на жител, за да 

достигнат през 2020 съответно между 11 327 лв. и 29 022 при средно за страната 17 299 лв. 

Факт е, че за целия изследван период (2011-2020 г.) абсолютната стойност на показателя при 

всички райони от ниво 2 се увеличава, като се отчитат незначителни колебания в отделни 

години. Влияние върху стойностите на показателя оказва и значителното намаляване на 

населението във всички райони от ниво 2 в този период. 

Мерките, които трябва да се предприемат са практически невъзможни, ако не се 

осъществи по-бърз преход към високотехнологични производства. На настоящия етап като 

негативна тенденция се очертава преливане на квалифицирани кадри в новооткриващи се 

мощности за сметка на действащи фирми. Държавата не може да е регулатор в подобни 

моменти, поради което е невъзможно да се спре трудовата миграция. 

6.2.3. Брутна добавена стойност 

За анализиране на приноса на секторите към икономиката на национално и 

регионално ниво и разкриване на различията в териториален план се използва показателя 
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брутна добавена стойност (вж. Таблица П. 9, Таблица П. 10, Таблица П. 11 и Фигура П. 9  в 

Приложенията). На национално ниво стойностното движение на показателя, проследено по 

години в цялата страна и в районите от ниво 2 показва нарастване, по-ясно изразено при 

Югозападен район . 

Фигура 15. БДС в млн.лв. за страната и по райони за планиране, 2011-2020 гг. 

 

Източник на данни: НСИ 

Анализът на брутната добавена стойност на районите от ниво 2 по икономически 

сектори (дейности) дава основание да се направи извода, че структурата на БДС има сходен 

характер с този на БВП. Водеща роля през всички години има третичният сектор – секторът 

на услугите, като това е обусловено от присъствието на транспорта, туризма и търговията в 

този сектор, следван от вторичния сектор – сектор индустрия, и първичния сектор – селско, 

горско стопанство, лов и риболов.  

Районът с най-силни, доминиращи резултати е Югозападният, следван от 

равностойните Южен Централен район и Югоизточен район. Не е по-различно състоянието в 

териториалния обхват на районите от ниво 3 – областите, където се наблюдават аналогични 

съотношения в развитието на различните сектори. 

В Северозападния район се наблюдава условно постоянно съотношение между трите 

икономически сектора в областите 10-12:32-33:53-55 за периода 2011-2020 година. 

Наблюдава се силна поляризация в участието на отделните области в секторното развитие на 

района. С най-слабо присъствие през анализираните години и в трите сектора е област 

Видин. Областите Плевен и Враца са на другия плюс, тяхното лидерство в Северозападен 

район е постоянно и в трите сектора. 

Осреднено за изследваните години, секторното участие във формираната БДС в 

Северен Централен район в проценти е в съотношение 10:34:56 процента. За аграрния сектор 
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позициите на областите в района, с изключение на област Габрово, са изравнени. В сектор 

„Индустрия“, водещи са областите Русе, Габрово и Велико Търново. В сектора „Услуги“ 

доминират областите Велико Търново и Русе. 

Независимо че Североизточният район има значителен аграрен потенциал, участието 

на аграрния сектор в създадената брутна добавена стойност, усреднено за последния  

петгодишен период от анализа е едва 7%. Секторът с най-голям дял в създадената БДС е 

секторът на услугите. Силното му присъствие в годините са областите Варна и Добрич, 

освен на всички други елементи се дължи на дейност „туризъм“, а за Варна и на дейност 

„транспорт“. 

Осреднено за изследваните години, секторното участие във формираната в 

Югоизточен район БДС в проценти е 5,6:41,2:53,2. Участието на вторичния и третичен 

сектор в създадената брутна добавена стойност на района към момента го отличава от 

останалите пет района от ниво 2. Разгледани в областен план, трябва да се отчетат 

изравнените позиции в аграрния сектор на съставляващите района области. В сектор 

„индустрия“ се отчита трайна тенденция на лидерство на област Стара Загора, докато при 

сектор „услуги“ за 2020 г. област Бургас присъства в създадената БДС на района с 47,6%, 

дължащо се най-вече на туристическите и транспортни дейности. Влиянието на тези 

дейности е аналогично с наблюдаваното лидерство на област Варна в Североизточен район, с 

тази разлика, че там няма изявен втори център на развитие, както в Югоизточния е Стара 

Загора. 

Както и в разгледаните до момента райони от ниво 2 и в Южен централен район , 

водещ за изследвания период е секторът на услугите. Междусекторните пропорции /2020 г./ 

са съответно 6:36,9:57,1. Доминантен по години и сектори на икономиката е област Пловдив, 

следвана от област Пазарджик. Областите Кърджали и Смолян са с по-ниски резултати и в 

трите сектора в района.  

В Югозападния район дяловото участие на трите сектора (аграрен 

сектор:индустрия:услуги) за 2020 е в съотношение е 1,2:17,7:81,1 при 1.5:19.1:79.4 за 

предишните девет години водещ е третичният сектор (услуги), повлиян от изключително 

високите резултати на област София-град. Областта е водеща и в сектор „индустрия“.  

Изводите, които могат да се обобщят от направения анализ по показателя „брутна 

добавена стойност“ за периода 2011-2020 г. показват, че като производна на БВП, БДС 

повтаря картината от развитието на икономиката в териториален аспект. На национално ниво 

трайно водещ в изследваните години се очертава третичният сектор (услуги), следван от 

вторичния сектор (индустрия).  

Най-голям дял в създадената БДС на равнище район имат услугите. Тази дейност 

нараства през анализирания период за сметка на намаляване на относителния дял на 

индустрията и дейностите в селското и горското стопанство. В районен план има силно 

изразен дисбаланс между Югозападен район с 58% дялово участие в третичния сектор, което 

е близо от 5 до 10 пъти над дела на останалите райони. 
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В сектор „Индустрия“ районите са сравнително балансирани. Три района имат водеща 

функция в дейността. Това са Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. 

В най-незавидно положение е аграрният сектор, който е с най-голямо териториално 

присъствие – 55% от националната територия и в същото време едва с 4.0% в създадената 

брутна добавена стойност в национален мащаб за 2020 г. 

6.2.4. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

Целта на анализа е да даде информация за по-пълно характеризиране на 

инвестиционната дейност на стопанските субекти в икономиката. Изследването осигурява 

обективна картина за извършените разходи за придобиване, придобитите дълготрайни 

материални активи по видове и насоченост на инвестициите по икономически дейности. 

Анализът на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в разходите и 

дълготрайните материални активи (ДМА) в България разглежда показателя „Разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи по райони от ниво 2“ за периода 2011-2020 г 

Фигура 16. Разходи за придобиване на ДМА в х.лв. за страната и по райони за 

планиране, 2011-2020 гг. 

 

Източник на данни: НСИ 

Очевидна е разликата в разходите за придобиване на ДМА в разглежданите години 

между Югозападния район и другите пет района от ниво 2, която варира от 5 до 12 пъти 

/2020 г.. Тези разлики са и в основата на цялостното икономическо и социално развитие на 

районите. (вж. Таблица П. 12 и Фигура П. 10  в Приложенията). 

Съществува значителен размах в стойностите и на ниво 3 (област), както и по 

отношение на разходите за придобиване на ДМА в трите икономически сектора, който 

показва вътрешнорегионалните различия.  

Обобщените изводи от анализа на разходите за придобиване на ДМА в различните 

сектори и териториални единици за периода 2011-2020 г. са следните: 

- Наблюдава сравнително постоянен темп на движение на разходите за придобиване 

на ДМА в районите от ниво 2.  

- Като много голяма трябва да се отчете разликата в разходите за придобиване на 

ДМА в разглежданите години между Югозападния район и другите пет района. Тази разлика 

диктува и цялостното икономическо и социално развитие на районите. 
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- Половината от средствата за разходи за придобиване на ДМА са в сектора на 

услугите и това са преимуществено разходи за ДМА в секторите „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ и „Транспорт“. Най-малко средства се отделят за аграрния сектор, където 

основното перо е за закупуване на земя и техника. 

6.2.5. Малки и средни предприятия 

Малките и средни предприятия (МСП) играят изключително важна роля в 

икономиката на ЕС и в националната икономика, като обхващат 99% от бизнеса в ЕС и на 

тях се разчита за създаване на нови работни места, за по-бързо и гъвкаво въвеждане на 

иновации, за постигане на икономически растеж. Те допринасят и за социалната интеграция, 

тъй като предоставят възможности за заетост и в периферните райони. 

Фигура 17. Малки и средни предприятия, брой за страната и по райони за 

планиране, 2011-2020 гг. 

 

Източник на данни: НСИ 

Изхождайки от извършените анализи на икономическата дейност по райони от ниво 2 

и в случая се потвърждава дисбаланса между районите по отношение на броя на малките и 

средни предприятия.  В Югозападният район за планиране са съсредоточени 40% от всички 

МСП в страната, а на противоположния полюс е Северозападен район със 7%. Другите 

четири района са в границите 9 – 18%. Общ извод е, че преобладават микропредприятията, 

чието дялово участие в броя на МСП е в границите на 93-94%.  За последната година /2020/ в 

тези предприятия работят 1 554 892 души, като 43% от тях са заети в микро фирми, а най-

малък дял 28% са заети в средни предприятия (вж. Таблица П. 13, Таблица П. 14 и Фигура П. 

11 в Приложенията). 

Най-големият брой заети лица са в сектора на услугите, към който са отнесени и 

икономически дейности като транспорт и туризъм.  

Макар и трудно проследими, данните за периода 2011 – 2019 г.показват, че в 

последните години са „родени“ повече предприятия, отколкото „умрелите“ такива. 
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6.2.6. Научноизследователска и развойна дейност 

Развитието на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) е особено важно 

за повишаването на общата производителност на икономиката, а по този начин и за 

постигането на висок и устойчив темп на икономически растеж в дългосрочен план (вж. 

Таблица П. 15 и Таблица П. 16 в Приложенията). 

Наблюдаваният показател е „Разходи за НИРД – хиляди лева“. За периодът 2011 – 

2020 по райони от ниво 2 той е доста динамичен, но тенденцията показва огромен дисбаланс 

между Югозападен и останалите райони от ниво 2. За 2020 г. разходите за НИРД в 

Югозападния район са 76% от тези направени в страната, като следващият го Южен 

централен район е с едва 8,9%, а останалите райони са в порядъка 3,1-4,5%. Като 

положителен фактът може да се констатира, че 70% от всички разходи са направени в 

икономическите субекти (предприятия). 

Аналогична е ситуацията и с персонала, зает с НИРД. Положителен е факта, че за 

изследвания период на национално ниво имаме постоянна тенденция на увеличаване на броя 

заети в НИРД – 14 277 души за 10 години. На ниво райони за планиране има леки колебания 

в броя заети. За 2020 година общия брой на заети с научно изследователска и развойна 

дейност е 35 087 души , от които 59% са в Югозападен район, следван от Южен Централен 

район с 13%. 

Положителен е и факта, че 47% от заетите с НИРД са в производствената сфера, а 25% 

в държавни учреждения. 

6.2.7. Чуждестранни преки инвестиции 

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с 

натрупване са разгледани в национален аспект , райони от ниво 2 и области за периода 2011–

2020 г. (вж.Таблица П. 17, Таблица П. 18 и Фигура П. 12 в Приложенията). 

Още на фаза сравнение на райони от ниво 2, независимо от условно постоянното 

увеличение на ЧПИ по години и колебанието им в някои периоди, се открояват големи 

разлики между отделните райони. По данни на НСИ за 2020 г. Югозападен район привлича 

60.72% от ЧПИ, като на другия полюс е Северозападен район с 2.52% . Не по-различно в 

процентно отношение е състоянието на коефициента между отделните области в районите от 

ниво 2.  

В Северозападен район за планиране за 2020 г. област Плевен е привлякла 44,5 % от 

ЧПИ за района, следвана от областите Ловеч и Враца, а област Монтана е едва с 5,4%. 

За Северен Централен район водач е област Русе с  39,2% срещу 3,6% за област 

Силистра. 

В Североизточният район от ниво 2, област Варна привлича най-много ЧПИ – 66,2% 

срещу 5,2 за област Шумен. 

Фигура 18. Преки чуждестранни инвестиции в хил.евро за страната и по райони 

за планиране, 2011-2020 г. 
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Източник на данни: НСИ 

В Югоизточния район за планиране най-много ЧПИ за 2020 г. е привлякла област 

Бургас, следвана от област Стара Загора, а най-изоставаща е област Ямбол. 

За Южен Централен район водач по показателя е област Пловдив със 68,3%, следвана 

от област Пазарджик. 

Очаквано в Югозападен район от ниво 2 област София/столица/ е привлякла 86% от 

всички инвестиции за района. 

Основните изводи от прегледа на ЧПИ могат да се резюмират както следва: 

- На национално ниво, обемът на ЧПИ с натрупване, макар и бавно има явна 

тенденция на повишаване. Малки колебания има в годините на световната икономическа 

криза; 

- Продължава тенденцията на силно изразена диференциация на ЧПИ в районите от 

ниво 2, която се задълбочава през последните 10 години. Това от една страна, се дължи на 

ниската икономическа активност, липсата на достатъчно подготвен кадрови потенциал, 

транспортната и инфраструктурна ограниченост. Прави впечатление, че дори не се използва 

потенциала на т.н. „свободни зони“, което е една от възможностите за намаляване на 

различията между областите в рамките на районите. 

6.3. Изводи, заключения и препоръки 

Междурегионалните различия по макроикономическите показатели се колебаят в 

големи граници, като разликите се запазват в целия разглеждан период, което е показател за 

съществуващата силна поляризация на развитието на икономическите дейности с висока 

добавена стойност. Водеща роля през всички години има третичният сектор – секторът на 

услугите, дължащо се предимно на транспорта, туризма и търговията. 

Районът с най-силни, доминиращи резултати по отделните показатели е 

Югозападният, следван от равностойните Южен централен район и Югоизточен район 
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Инвестициите са по-малки в областите от ниво 3, в които се наблюдават демографски 

проблеми, включително липса на работна сила с необходимото количество и качество на 

образованието. 

Фактор, усилващ диспропорциите между Северна и Южна България, е качеството на 

транспортната инфраструктура и забавеното изграждане на инфраструктура и свързващи 

връзки от областните центрове. 

Препоръчително е използването на потенциала на т.н. „свободни зони“ за намаляване 

на различията между областите в рамките на районите. 

От гледна точка на постигането на балансирано регионално развитие и благоприятни 

условия за публични и частни инвестиции в регионите е препоръчително да се инициира 

дискусия относно необходимостта от съществени промени в броя и границите на районите 

на планиране (NUTS 2) в Република България. Оптимален вариант е въвеждането на 3 (три) 

региона на планиране на ниво 2 и на 1 (един) регион на планиране на ниво 1, който ще 

съответства и на правилата и изискванията на Евростат. Препоръчително е това да се 

осъществи преди изтичане на сегашния програмен период, за да се подготвят 

стратегическите документи, предвидени в Закона за регионалното развитие. 

 

7. Структура на работната сила 

7.1. Икономическата активност на пазара на труда 

Ситуацията на пазара на труда през последните години се определя от протичащите 

основни тенденции и процеси в развитието на икономиката на страната – негативни ефекти 

на световната криза, демографската криза, преструктуриране на производствата, разкриване 

на нови дейности и последиците от разпространението на ковид-кризата. 

Силно влияние върху пазара на труда оказва демографската криза, следствие от 

застаряването на населението и емиграцията на предимно млади и квалифицирани хора в 

активна възраст, така и от забавените процеси на трансформация и преструктуриране на 

националната икономика, които повлияха негативно върху жизнения стандарт на 

населението, а оттам и върху възпроизводствената му активност. Това сложи траен 

отпечатък върху количествените и качествените характеристики на контингентите работна 

сила, които впоследствие навлизат на пазара на труда. 

За анализа на работната сила се използват данни от изследването на НСИ, което има 

за цел да осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в 

Република България. Съгласно методологията на Наблюдението на работната сила 

постоянното население на страната на възраст 15 и повече навършени години се разпределя в 

три взаимно изключващи се групи лица - заети, безработни и извън работната сила.  

В рамките на период 2010-2021 г. работната сила в страната (15 и повече навършени 

години ) е намаляла с около 180,1 хил. лица, при това с по-ускорени темпове в групите на 

младите хора от 15-34 г. Паралелно през този период се наблюдава нарастване на 

коефициента на икономическа активност, което показва, че състоянието на трудовия пазар е 
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функция, произтичаща от демографската ситуация в страната, а това означава че данни са 

силно повлияни от намаляващия брой на населението, който участва в знаменателя на 

коефициента. 

Таблица 15. Работна сила на 15 и повече навършени години (хил.) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общо 3427,6 3341,4 3344,3 3371,2 3365,9 3337,0 3264,0 3357,2 3326,0 3375,9 3290,3 3247,5 

Коефициенти на икономическа 

активност на населението на 

15+години 53,4 52,5 53,1 53,9 54,1 54,1 53,3 55,4 55,3 56,6 55,5 55,3 

Източник: НСИ, Наблюдение на работната сила 

 

Положителната тенденция към възстановяване на българския пазар на труда след 

тежката криза през 2009-2013 г. продължи и достигна своя апогей през 2019 г., когато бе 

отбелязано исторически най-ниското ниво на безработица от 4,2%. Въпреки това трябва да 

отбележим, че тежкият удар от загубата на близо 400 хил. работни места по време на 

световна икономическа и финансова кризата само частично бе преодолян и към 2019 г. около 

281 хил. от тях останаха безвъзвратно загубени. 

Разпространението на Ковид-19 в България в края на първото тримесечие на 2020г. 

предизвика силно влошаване на икономическата ситуация и на краткосрочните перспективи 

за растеж на БВП. Въведените мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса 

имаха сериозно неблагоприятно въздействие върху икономическата активност на отделните 

сектори. Предприетите компенсаторни мерки, вътрешното преструктуриране на двата 

основни компонента на работната сила и засиленото търсене на сигурност през регистрация 

на безработицата в бюрата по труда ограничиха силния спад на равнищата на заетост. По 

този начин коефициентът на икономическа активност 55,5% (15+ години) през 2020 г. 

отбеляза леко намаление, през 2021 г. се стабилизира на същите нива около 55,3%.  

Много положителен факт за България е, че през последните 10 години броят на 

обезкуражените лица постоянно намалява и от 222,9 хил. през 2011 г. той стига исторически 

най-ниското си ниво от 59,7 хил. през 2021 г., т.е. спад с около 4 пъти. От данните се вижда, 

че въпреки някои колебания, кризата не прекъсва като цяло тази благоприятна тенденция на 

понижение броя на обезкуражените лица. Може да се счита също, че конкретно през 

последните две години на Ковид-кризата активирането на обезкуражените лица е 

предизвикано и от включването на пазара на труда като условие за достъп до определени 

целеви мерки на подпомагане. 

7.2. Общ поглед върху състоянието на заетостта по пол, възраст и образование 

През 2021г., в рамките на 10-годишен период абсолютен размер на броя на заетите 

лица се запазвана същите нива, но като коефициент на заетост (15+) нараства от 47,9% до 

52,3%. През този период демографският натиск в съчетание със структурните проблеми на 

пазара на труда доведоха до спад в броя на заетите във възрастовия диапазон 15-34 години. 

Така възрастовата структура на заетите постепенно се свива в своята основа, като 

контингентът на 15-34 годишните през 2021 г. съставлява 23,4% от заетите, след като през 
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2010 г. са 31,1%. Мобилизирането на трудов ресурс сред най-младите се затруднява и поради 

факта, че все още част от лицата се обучават, но и при немалка част от жените това е период 

на престой извън трудовия пазар, за да отглеждат деца. Наред с това, възрастовият 

контингент над 55 г нараства от 16,7% до 22,4%, което е израз на силно застаряване на 

работната сила.  

Негативни последици се наблюдават също по време на Ковид-кризата, но все пак те не 

могат да бъдат съизмерими с последиците от кризата 2009-2013 г. Броят на заетите през 

второто тримесечие на 2020 г. спадна с 27,6 хил. в сравнение с първото тримесечие, но с 

настъпването на сезонната заетост, бързо се възстанови и надхвърли дори предкризисното си 

ниво. Ако сравним обаче заетостта на годишна база (елиминирайки сезонния фактор), ще 

установим загуба на работни места през всички тримесечия на 2021 г. спрямо аналогичните 

периоди на 2020 г. – съответно - със 78,5 хил. (първо тримесечие), със 17,4 хил. (второ 

тримесечие), с 38,8 хил. (трето тримесечие) и с 46,4 хил. (четвърто тримесечие).  

Твърде различна е ситуацията по сектори, където могат да се откроят както силни 

загуби, така и умерени негативни промени в заетостта, но също и значителни увеличения на 

броя на заетите. Най-силно бе засегнат сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“, 

където ръстът  на новорегистрираните безработни през април  2020 г. стигна 1450%. На 

второ място е сектор „Хотели и ресторанти“, който периодично беше напълно или частично 

затварян. Само за едно тримесечие той отбеляза загуба на 33,7 хил. работни места, за една 

година – 52,5 хил., а в края на 2021 г. равносметката бе 44,6 хил. по-малко заети. Не толкова 

значителни загуби претърпяха секторите „Търговия и ремонт на МПС“ и „Култура, спорт, 

развлечения“, но в края на 2021 г. те достигнаха и дори надхвърлиха с малко заетостта си от 

предкризисния период. Устойчив на кризата се оказа сектор „Преработваща промишленост“, 

който създаваше нова заетост почти през целия период на кризата, но след втората половина 

на 2021 г. броят на заетите се оказа почти на изходното си ниво от началото на 2020 г. 

Трябва да се има предвид обаче, че преработващата промишленост е изключително 

хетерогенен сектор и редица отрасли и браншове в него изпитваха сериозни затруднения 

поради различни причини – необходимост от поддържане на социална дистанция на 

работното място, затруднения по веригата на доставки, липса на поръчки и т.н. На обратния 

полюс – секторите „ИКТ, далекосъобщения“ и „Финанси и застраховане“ устойчиво 

увеличаваха заетостта си през целия период на кризата и в края на 2021 г. регистрираха 

съответно 20,1 хил. и 9,6 хил. повече работни места, което респективно е увеличение с 22,7% 

и 16,4%. 

Наблюдават се съществени промени в заетостта при мъжете и жените. През 

последните 10 години разликата в коефициента на заетост нараства от 9,8 пр.п. до 12 пр.п. в 

полза на мъжете. Компенсирането на тази разлика в бъдеще крие значителен потенциал за 

по-пълно включване в пазара на труда и икономически растеж. За целта обаче следва да се 

предвиди разширяване на гамата от социални грижи (в дома, семейна грижа, детски 

заведения и др.). 

Образователната структура на заетите очертава тенденция на намаление на заетите 

лица с основно и по-ниско образование. За десетгодишен период намалението е от 12,6% от 
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общо заетите на 10,5%, за което принос имат целенасочените правителствени програми към 

интегрирането на трудовия пазар на лица „с ниска или нетърсена на пазара на труда 

професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с 

ниско образование“. Подобна държавна интервенция обаче може да се определи като един 

компенсаторен механизъм, защото експертните среди отчитат, че се наблюдава проблем с 

изместването от свободните работни места на лицата с по-ниска квалификация от по-

висококвалифицираните безработни. 

Структура на безработицата  

Данните от Наблюдението на работната сила показват за динамични промени в нивата 

на безработица. Ефектите на икономическа криза и настъпилата в икономиката на страната 

рецесия бе съпроводена с масови съкращения и ликвидация на неефективни производства, 

които доведоха до рязко повишаване на коефициента на безработица, за да достигне пик от 

12,9% през 2013 г. След 2016 г тази тенденция беше прекъсната и в края на 2021 г. 

равнището на безработица спада до 5,3%. Продължават да съществуват обаче големи 

предизвикателства, тъй като голяма част от населението е извън пазара на труда. 

Таблица 16. Коефициенти на безработица на 15 и повече години (в %) 

 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общо 10,3 11,3 12,3 12,9 11,4 9,1 7,6 6,2 5,2 4,2 5,1 5,3 

Мъже  10,9 12,3 13,5 13,9 12,3 9,8 8,1 6,4 5,7 4,5 5,4 5,5 

Жени 9,6 10,1 10,8 11,8 10,4 8,4 7,0 5,9 4,7 3,9 4,8 5,0 

Младежка 

безработица (15-29 г) 16,6 19,1 20,8 21,8 17,7 14,4 12,2 9,9 8,3 6,9 8,8 10,4 

Източник: НСИ, Наблюдение на работната сила. 

 

Очертават се няколко характерни особености в динамиката и структурата на 

безработицата: 

- Остава сериозен проблемът с младежката безработица (15-29 г.), след като по 

този показател България имаше определено добри постижения (през 2008 г. тя спадна до 

9,4%). Последиците от икономическата криза през 2008г доведоха до последователно 

нарастване, като коефициента на безработица във възрастовия диапазон 15-29 скочи над 2 

пъти и през 2013 г. надхвърли 21,3%. След 2016г. се наблюдава последователен спад, но по 

време на ковид-кризата младежката безработица нараства с по-бързи темпове от средните 

нива и достига до 10,4%. Безспорно кризата засегна с особена сила младите, а липсата на 

достатъчно адекватни мерки за ограничаването на тези диспропорции, може да окаже 

негативни ефекти за икономиката в дългосрочен план.  

- Задълбочава се проблемът със структурната безработица. От 2010 г. до 2021 г. се 

наблюдава плавен ръст на дела на продължително безработните лица (безработни от една 

и повече години). През 2021 г. техният дял е 49,4% от общия брой на безработните, след като 

през 2010 г. този дял е от 43,2%. Това свидетелства за все по-трудно измъкване от капана на 

безработицата при престой без заетост над 1 година.  
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- Остава проблемът с качествените характеристики на контингента безработни, 

което ярко свидетелства за ниската конкурентоспособност на българския пазар на труда. 

Въпреки очертала се тенденция на намалява на коефициента на безработните лица с основно 

и по-ниско образование, остава на високи нива. Коефициентът на безработица сред лицата с 

основно образование е 15%, а сред тези с начално и по-ниско образование – 23,5% през 2021 

г., след като през 2010 г. е съответно 20,1% и 43,2%. От тук следва, че коефициентът на 

заетост при тези лица е изключително нисък, което на практика означава, че шансовете им да 

се реализират на първичния пазар на труда на светло са нищожни, тъй като търсенето на 

нискоквалифициран труд има по-скоро сезонен характер или такъв се полага без сключване 

на трудов договор. 

7.3. Регионални аспекти на пазара на труда 

7.3.1. Заетост 

Въпреки напредъка на пазара на труда в рамките на 10-годишен период в някои 

области продължават да изпитва сериозни проблеми. Областите: Видин, Монтана, Разград, 

Силистра, Търговище, са не само областите с най-нисък коефициент на заетост на 

населението в работоспособна възраст, но и са сред малкото, при които се задълбоча 

отклонението от средните нива. Така например, през 2010 г. за област Монтана коефициент 

на заетост (16-64 г.) е по-нисък с 2,9 процентни пункта от средните нива и достига до 

намаление от 15,6 процентни пункта през 2021 г. Подобна тенденция се наблюдава и при 

останалите изброени по-горе области, но по осезаема разлика се наблюдава при област 

Търговище от 4,1 пр.п. през 2010 г. достига до 12,4 пр.п. през 2021 г. Наблюдава се и 

обратната тенденция, в Област Варна коефициентът на заетост през 2010 г. е под средните 

нива с 0,4 пр.п., но с развитието на пазара на труда през 2021 г. вече надхвърля средните 

нива с 5,7%.  

През 2021 г. Югозападният район е с най-висока заетост (73,7%). Най-ниска е 

заетостта в Северозападния район (59,6%) и в Югоизточен район (66,2%). На областно ниво 

заетостта в най-силните икономически центрове – областите София-град, Варна и Стара 

Загора вече надхвърля 70%. Сериозно изоставане има в областите Видин, Враца, Ловеч, 

Монтана, Разград, Силистра и Сливен. Разликата между равнищата на заетост в най-добре 

представената област София и най-изоставащата област Монтана е 22,7 процентни пункта. 

 

Таблица 17. Коефициенти на заетост (15-64 навършени години) по пол, 

статистически райони и по области (в %) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общо за страната 59,8 58,4 58,8 59,5 61,0 62,9 63,4 66,9 67,7 70,1 68,5 68,1 

Северозападен 54,9 53,6 53,6 54,6 55,0 56,1 54,8 57,9 58,8 59,7 58,7 59,6 

Видин 50,0 50,0 52,2 55,6 55,3 58,8 57,0 56,2 58,8 56,5 55,7 57,5 

Враца 53,2 53,7 52,4 52,1 52,9 50,3 50,0 55,3 54,5 59,8 57,1 58,5 

Ловеч 61,7 55,6 52,9 52,2 51,0 54,6 52,4 55,8 60,9 67,0 64,1 65,0 

Монтана 56,9 52,9 53,3 53,0 55,9 53,7 53,3 57,3 52,2 48,2 52,1 52,5 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Плевен 53,3 54,1 55,5 58,1 58,0 61,2 59,5 61,7 64,4 63,2 61,6 62,0 

Северен централен 55,3 54,9 55,5 55,5 57,4 60,4 61,5 63,7 64,6 69,7 68,3 66,5 

Велико Търново 51,8 54,3 55,0 54,8 60,0 65,0 65,0 66,3 66,6 78,7 75,9 72,2 

Габрово 61,4 59,6 61,4 65,8 66,1 67,4 67,6 67,1 67,2 70,1 67,7 67,3 

Разград 47,4 50,2 50,7 50,2 52,8 55,6 56,0 58,8 56,2 61,8 60,8 54,5 

Русе 62,6 58,0 57,8 57,7 56,6 60,0 62,2 65,0 67,7 69,6 71,4 71,4 

Силистра 50,7 50,1 50,9 48,2 50,0 49,2 52,2 57,0 60,2 58,2 54,1 55,8 

Североизточен 56,8 55,8 55,0 56,5 59,8 63,1 62,9 65,4 65,4 67,4 66,7 67,9 

Варна 59,4 56,6 54,1 57,8 61,8 68,4 65,9 66,0 66,3 69,6 70,2 73,8 

Добрич 56,3 54,4 58,3 59,4 61,2 60,9 62,6 69,8 65,3 66,9 63,2 62,4 

Търговище 55,7 57,6 53,9 48,7 51,2 51,6 53,6 60,4 63,0 60,1 56,5 55,7 

Шумен 51,3 53,9 54,9 55,1 58,7 58,5 61,3 62,7 64,6 66,6 66,5 64,1 

Югоизточен 59,1 57,7 58,5 57,5 58,0 60,6 62,3 65,7 66,8 69,4 67,1 66,2 

Бургас 57,5 55,3 57,3 58,9 60,3 62,2 63,6 64,8 67,4 69,4 64,6 64,3 

Сливен 54,8 53,7 51,8 51,8 52,4 55,9 58,9 58,9 61,2 64,5 65,0 62,4 

Стара Загора 64,1 62,4 62,8 58,0 58,0 60,3 61,1 70,1 71,0 74,7 73,3 72,2 

Ямбол 58,1 59,9 61,4 59,9 58,8 62,8 66,2 67,9 62,3 63,1 63,2 63,2 

Югозападен 66,7 65,0 65,1 65,0 66,1 68,0 68,7 72,1 73,8 75,6 73,8 73,7 

Благоевград 64,3 64,6 65,4 63,3 62,6 63,4 64,0 69,2 71,0 75,2 71,5 69,1 

Кюстендил 61,0 58,1 57,9 57,4 57,4 60,2 64,1 67,1 67,5 67,6 66,0 72,5 

Перник 62,0 61,1 61,7 60,4 61,6 62,5 61,9 66,5 66,7 70,9 69,8 71,2 

София 62,5 59,6 59,6 59,5 59,6 59,2 57,9 66,4 73,3 77,7 78,8 75,2 

София (столица) 69,1 67,2 66,9 67,5 69,2 71,7 72,5 74,6 75,6 76,4 74,4 74,8 

Южен централен 57,4 55,5 56,9 59,4 61,5 61,6 61,9 67,0 66,8 69,1 67,2 66,1 

Кърджали 46,5 51,5 55,1 59,0 61,1 58,8 60,0 60,5 58,6 63,7 61,9 67,9 

Пазарджик 57,1 54,0 52,4 56,0 59,6 59,7 60,2 64,6 63,8 69,1 67,4 64,9 

Пловдив 59,0 58,4 60,0 61,2 62,2 62,1 62,0 70,1 69,9 70,3 68,7 66,3 

Смолян 54,8 50,4 55,3 59,3 61,2 63,9 63,6 68,1 67,7 66,5 65,2 64,6 

Хасково 61,4 54,3 55,0 58,4 61,9 63,1 64,2 64,3 66,0 70,9 67,4 66,3 
Източник: НСИ 

 

Наред с положителните промени, икономическата активност и пазарът на труда е 

силно засегната от пандемията Ковид-19. Кризата сложи край на рекордните постижения на 

пазара на труда в България през последните няколко години. През 2021 г. се наблюдава 

намаление на заетостта в страната с 2 процентни пункта спрямо 2019 г., като по региони 

намалението варира от 3,2 пр.п. за Югоизточен и Сверен централен регион до 0,1 пр.п. за 

Северозападен регион. 

7.3.2. Равнище на безработица 

В регионален аспект различията в коефициентите на безработица остават тревожни, 

въпреки същественото понижение във всички райони на страната. За периода 2010-2016 г. се 

наблюдава свиване на маржа между общия коефициент на безработица и регионалните. В 
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рамките на 10-годишен период коефициента на безработица намалява близо два пъти в 

статистическите райони, с изключение на Северозападен, където се задържа на същите нива. 

Северозападен регион остава регионът с най-ниска икономическа активност и нива на 

заетост, и следователно –с най-висока безработица и през 2021 г. Забележимо намаление на 

коефициента на безработица се наблюдава в Южен централен, който от надхвърлящ 

средните нива през 2010 г., постига почти 3 пъти намаление през 2021 г.  

През 2021 г. се запазва значителните разликите в стойностите на показателя по райони 

- в Северозападния район – 11,1%, в Североизточния – 6,1%, докато в Югозападния район е 

само 3,5%. 

Таблица 18. Коефициенти на безработица по статистически райони (в %) 

Район/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общо за страната 10,3 11,3 12,3 12,9 11,4 9,1 7,6 6,2 5,2 4,2 5,1 5,3 

Северозападен 11,2 12,8 12,3 14,0 14,2 12,1 10,6 11,3 11,2 10,8 13,0 11,1 

Северен централен 11,6 12,8 14,3 15,3 13,2 10,6 9,3 6,9 6,7 5,1 5,7 6,7 

Североизточен 14,6 15,4 18,2 16,8 12,6 10,3 9,7 9,4 7,4 5,9 6,1 6,1 

Югоизточен 10,5 11,5 11,9 13,0 11,9 10,4 7,9 7,0 5,4 4,0 4,6 5,5 

Югозападен 6,9 7,5 8,2 9,8 8,9 6,7 5,4 3,3 2,6 2,3 3,6 3,5 

Южен централен 11,5 12,9 13,8 13,5 12,0 9,2 7,1 5,2 4,2 3,0 3,4 4,0 

Източник: НСИ 

 

Процесът на намаляване на равнището на безработица през последните години в 

отделните региони бе прекъснат от кризата Ковид-19. В сравнение с предкризисната 2019 г. 

коефициента нараства в диапазон от 1,0-1,2 пр.п. във всички райони. Намесата на държавата 

с мерки, насочени към запазване на заетостта и доходите на домакинствата, в определена 

степен ограничиха драстичното повишаване на безработните лица. В преобладаваща част 

областите коефициента на безработица нараства през 2021 г.  в сравнение с предкризисната 

2019 г. Прави впечатление, че в области с най-високи нива на безработица, която се задържа 

на тези нива в рамките на 10 години, през последната година отчитат спад на равнището в 

сравнение с 2019 г. Такива са случаите в област Видин с 16,1% коефициент на безработица 

през 2021 г., но в сравнение с 2019 г. отчита намаление, когато същият е 19,1%. Подобна е 

ситуацията в Монтана – от 20,4% през 2019 г. коефициентът намалява на 17,3%.  

Почти всички области с безработица над 10% са в Северна България – Видин (16,1%), 

Враца (10%), Разград (11,7%), Силистра (14,5%), Търговище (10,%), Шумен (13,9 %). Това 

показва сериозни структурни проблеми на местните пазари на труда и ниска мобилност на 

населението, което поставя общините в тези райони в трайна изолация от протичащите 

благоприятни процеси на национално ниво. 

Силната диференциация на безработните лица по региони, ограниченото инвестиране 

и разкриване на нови работни места и сегментирането на пазара на труда, са причини за 

обезлюдяване на цели райони, масова постоянна или трудова емиграция в чужбина, засилена 

вътрешна мобилност, която води до струпване на трудоспособно население в столицата и 
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няколко други големи града – с всички негативни последици от това (демографски, 

социални, инфраструктурни и т.н.). 

Таблица 19. Коефициенти на безработица по области (в %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общо за страната 10,3 11,3 12,3 12,9 11,4 9,1 7,6 6,2 5,2 4,2 5,1 5,3 

Видин 13,0 19,8 17,4 17,7 22,2 18,8 16,3 19,2 19,7 19,1 18,9 16,1 

Враца 8,9 9,3 9,4 14,9 18,1 17,7 13,6 11,1 9,9 7,7 10,0 10,0 

Ловеч 8,4 12,2 13,4 10,7 10,2 9,2 (7,8) 8,7 9,6 6,5 (4,8) (5,6) 

Монтана 12,7 14,1 14,9 16,7 16,3 8,2 (5,6) 9,7 15,1 20,4 24,5 17,3 

Плевен 12,8 12,0 10,3 12,1 9,0 9,2 10,3 10,5 8,0 7,9 10,9 10,0 

Велико Търново 13,2 11,7 13,8 16,2 11,7 6,8 7,6 4,6 5,4 (2,0) (2,6) 3,6 

Габрово 7,8 9,9 9,6 8,8 8,1 7,5 (6,2) (5,1) (4,4) (4,5) (6,8) 7,0 

Разград 22,7 20,3 21,4 20,7 17,7 15,0 14,3 11,0 11,2 9,6 10,3 11,7 

Русе 6,5 11,6 12,9 12,5 10,8 9,0 6,9 5,7 5,1 3,1 (2,6) 4,5 

Силистра 11,3 12,5 16,0 21,3 22,4 21,8 16,7 12,5 11,1 13,3 15,2 14,5 

Варна 8,5 10,3 16,4 13,7 8,7 5,7 7,1 7,3 4,4 3,0 2,1 1,7 

Добрич 16,4 17,3 15,4 15,8 14,3 13,8 9,6 6,4 8,5 7,0 9,4 8,6 

Търговище 11,9 12,4 15,6 15,7 11,4 (8,8) 9,3 12,4 11,1 10,5 10,5 10,4 

Шумен 28,8 26,8 26,6 26,0 21,1 19,7 17,2 15,9 11,7 10,1 11,1 13,9 

Бургас 9,6 12,6 11,5 12,7 11,0 10,3 8,9 8,6 5,3 3,6 4,9 5,6 

Сливен 17,0 16,6 19,4 15,9 13,6 10,9 9,0 10,2 9,7 6,5 6,9 9,2 

Стара Загора 6,3 6,3 7,1 10,6 11,0 9,7 5,9 2,9 (2,3) (1,4) (2,1) 3,2 

Ямбол 14,4 13,6 14,9 16,1 15,0 12,0 7,4 7,6 8,2 9,0 (7,2) (6,4) 

Благоевград 5,9 8,4 10,4 13,5 14,1 10,3 8,3 4,5 4,7 4,1 7,2 8,0 

Кюстендил 9,1 14,9 14,2 14,9 14,2 13,1 8,1 (4,3) (3,6) (2,6) (4,5) (2,7) 

Перник 6,6 8,0 9,9 13,0 13,1 14,0 12,4 7,2 7,5 8,2 8,1 7,2 

София 8,0 9,7 6,4 10,0 12,7 9,4 6,8 (2,6) (0,7) (0,4) (0,8) (0,8) 

София (столица) 6,8 6,1 7,3 8,2 6,3 4,3 3,8 2,8 2,0 1,6 2,8 2,7 

Кърджали (4,9) (5,1) 9,0 7,0 (4,9) (2,3) (1,7) (1,6) (3,3) (2,0) (1,4) (1,6) 

Пазарджик 15,8 18,1 18,3 13,0 10,4 8,6 7,6 6,2 4,6 5,1 5,0 7,5 

Пловдив 8,7 8,8 11,2 13,4 13,1 9,6 6,7 4,7 3,6 2,4 2,9 3,2 

Смолян 19,1 25,0 21,9 20,3 19,4 17,2 14,2 11,2 10,3 8,8 11,5 9,0 

Хасково 13,3 15,9 14,9 14,3 10,4 8,6 7,0 4,7 (3,0) (0,4) (0,3) (1,6) 

 

7.4. Изводи и препоръки 

Тази тематична област очертава състоянието на трудовия пазар и неговото отражение 

върху процесите, формиращи социални неравенства. Анализът дава основание да се 

констатират следните по-важни моменти: 

- възстановяването на заетостта е функция, произтичаща от демографската криза в 

страната. Влошаването на възрастовата структура на населението е съпроводено и с външна 

миграция, която се състои предимно от млади хора, които не само са във фертилна възраст, 

но са и трудоспособни; 

- задълбочават се структурните дефекти на пазара на труда, които основно са 

свързани с липсата на ясна прогноза и план за нуждите от кадри; 
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- висока младежка безработица на пазара на труда, която се увеличава при 

съществена диференциация по региони. 

- българският пазар на труда изпита по-умерени удари на Ковид-кризата, но големи 

са предизвикателствата, породени от задълбочаващата се демографска криза. 

 

8. Пазар на труда 

За анализа на пазара на труда се използват данни от НСИ за годишното наблюдение 

на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд. Целта на това 

наблюдение е изследването на основни макроикономически показатели, характеризиращи 

пазара на труда. Анализът се основава на статистическите данни, отнасящи се за средния 

годишен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и на средната 

годишна работна заплата в националната икономика. 

8.1. Динамика на наети лица по трудово и служебно правоотношение по 

статистически райони и области 

В периода на световната икономическа и финансова криза българската икономика 

пострада сериозно като ефектът се усети през цялата 2008 г. със силния спад на броя на 

наетите лица. Данните за периода 2008-2020 г. показват драстичен спад на броят на наетите 

лица средно за страната с около 255 хил. лица (-10,3%).  

Като цяло, процесът на възстановяване от кризата протича бавно и трудно на районно 

и областно ниво. Пет от 6-те района, са още с отрицателни стойности в сравнение с 2008 г., 

само в Югозападен район броя на наетите лица нарастват с 2,0%. В Северозападен район се 

отчита най-силен спад на наетите лица с 25%. Двуцифрени намаления на наетите лица се 

наблюдава в районите Северен Централен с 21,7%, Североизточен със 17,3%, Югоизточен с 

19,1%, Южен Централен с 10,9%.  

По области драстичен спад на броя на наетите лица спрямо 2008 г. се наблюдава в 

Благоевград с 31.6%, Видин с 30%, Ловеч 28%. Негативното демографско развитие на 

значителна част от българските области оказва сериозен ефект върху възможността им да 

постигнат увеличаване на броя на наетите лица на тяхна територия. Силният спад на 

местната икономика след кризисната 2008 г., подхранва негативните демографски процеси в 

тези области, които така или иначе се характеризират с едни от най-неблагоприятните 

демографски тенденции в страната. Икономическата рецесия подтиква местното население 

към изселване, което води до спад на хората във фертилна и работоспособна възраст, рязко 

намаление на раждаемостта, силно влошаване на естествения прираст и липса на инвестиции 

поради недостиг на работна ръка. Преобладаваща част от областите имат отрицателни 

стойности, с изключение на София (столица), която бележи ръст от 8%. София (столица), 

като административен и индустриален център след 2013 г. се отличава с последователния 

ръст на наетите лица, за да стигне до спад от 2,7% през 2020 г., но все пак значително по-

малко от средното за страната (-4,8%)  
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В областите Пловдив и Кърджали спадът на наетите лица са със стойности под 

средните за страната, съответно 4,9% и 5,9%. 

Таблица 20. Динамика на броя на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение по статистически райони и области (2008-2020 г.), в % 

 
Изменение на броя на наети лица,  

2020/2008 (в %) 

Общо за страната -10,3 

Северозападен -25,0 

Видин -30,3 

Враца -25,3 

Ловеч -28,0 

Монтана -22,4 

Плевен -22,8 

Северен централен -21,7 

Велико Търново -20,6 

Габрово -20,4 

Разград -17,1 

Русе -24,1 

Силистра -24,7 

Североизточен -17,3 

Варна -17,0 

Добрич -20,8 

Търговище -16,3 

Шумен -16,0 

Югоизточен -19,1 

Бургас -22,2 

Сливен -19,4 

Стара Загора -16,9 

Ямбол -13,6 

Югозападен 2,0 

Благоевград -18,2 

Кюстендил -31,6 

Перник -20,5 

София -3,0 

София (столица) 8,4 

Южен централен -10,9 

Кърджали -5,9 

Пазарджик -15,4 

Пловдив -4,9 

Смолян -21,9 

Хасково -22,6 

 

8.2. Динамика на средната работната заплата 
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8.2.1. Ръст на номиналната и реалната работна заплата 

През последните десет години средната работна заплата (СРЗ) нарасна с около 2 пъти 

и през 2021 г. размерът достига до 1551 лв. (предварителни данни), след като през 2010 г. е 

от 648 лв. През този десетгодишен период номиналното нарастване е с 139,4%, а реалното с 

99,0%, при кумулативна средногодишна инфлация от 20,3%. 

Таблица 21. Динамика на СРЗ в номинално и реално изражение за периода 2010-

2021г. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 

СРЗ, лв 648 686 731 775 822 878 948 1037 1146 1267 1391 1551 1593 

Ръст СРЗ, Предх.тод=100 106,4 105,9 106,6 106,0 106,1 106,8 108,0 109,4 110,5 110,6 109,8 111,5 109,0 

Ръст СРЗ, при база 2010=100 100 105,9 112,8 119,6 126,9 135,5 146,3 160,1 176,9 195,6 214,7 239,4  

ИПЦ,Предх.тод=100 102,4 104,2 103 100,9 98,6 99,9 99,2 102,1 102,8 103,1 101,7 103,3  

ИПЦ, при база 2010=100 100 104,2 107,3 108,3 106,8 106,7 105,8 108,0 111,1 114,5 116,5 120,3  

Реален ръст на СРЗ, при база 

2010=100 
100 101,6 105,1 110,5 118,8 127,1 138,3 148,2 159,3 170,8 184,4 199,0  

 

Изложените данни красноречиво показват, че в периода 2010 г. до 2017 г. трайно се 

поддържа политика по доходите, която забавя процеса на номинално и реално нарастване на 

СРЗ. През този период номиналното нарастване на СРЗ е едва с около 6-9% на годишна база. 

При това, до голяма степен този ръст се дължи на динамичните промени в структурата и 

броя на наетите лица. От 2018 г. насам се наблюдава двуцифрено нарастване на СРЗ.  

През този период основни движещи сили за нарастване на средната номинална и 

реална работна заплата са: 

- структурните изменения в заетостта като следствие на кризата с корона-вируса и 

отражението им върху средната работна заплата (пострадаха предимно нископлатени 

отрасли и браншове); 

- конкурентният натиск на общия европейски трудов пазар; 

- сред регулаторните механизми най-важно значение имат последователното 

нарастване на минималната работна заплата (МРЗ), приоритетното финансиране на някои 

важни публични сектори (средно образование), както и поддържането на сравнително 

устойчиво покритие на наетите работници с КТД; 

- правителствените мерки за запазване на заетостта и работните заплати; 

- политиките на синдикатите – като се започне от натискът на национално равнище 

по МРЗ и бюджетно финансираните дейности и се стигне до колективните договори на 

секторно/браншово и фирмено равнище.  

В годините на разгърнала се световна пандемия 2020-2021 г., под въздействието на 

външни фактори се регистрира ускорено нарастване на цените, при това както на стоки от 

първа необходимост, така и на горивата и енергоносителите. През първото тримесечие на 

2022 г., СРЗ продължава да нараства. Отчетеният годишен ръст е от 9%, но реално отчита 

спад с 3% (измерен с годишна инфлация за м. март = 12,4%). 



68 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

8.2.2. Секторни специфики в равнището и динамиката на работните заплати 

В рамките на десетгодишен период абсолютния размер на РЗ в частния сектор се 

изравни с този обществения сектор. Това се дължи на рестриктивните политики в бюджетния 

сектор в периода от 2010 г. до 2018 г. През този период темпът на нарастване на СРЗ в 

частния сектор изпреварваше този в обществения. От тук, следва спрямо 2010 г. по-ниското 

кумулативно нарастване на СРЗ в обществения сектор от 123,7%, при 146% в частния сектор. 

СРЗ, лв 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 

Обществен сектор 749 761 791 836 888 926 981 1066 1157 1294 1437 1674 1598 

Частен сектор 614 661 711 755 800 863 938 1029 1143 1260 1376 1510 1591 

Обществен сектор  

Ръст, предх.г.=100   101,7 104,0 105,6 106,3 104,3 106,0 108,6 108,6 111,8 111,1 116,5 101,8 

Ръст, 2010=100   101,7 105,7 111,7 118,6 123,7 131,1 142,4 154,6 172,8 192,0 223,7   

Частен сектор  

Ръст, предх.г.=100   107,6 107,6 106,2 106,1 107,8 108,7 109,7 111,1 110,2 109,2 109,8 111,6 

Ръст, 2010=100   107,6 115,8 122,9 130,4 140,6 152,8 167,6 186,2 205,2 224,1 246,0   

 

Основен принос за нарастване на средната работна заплата има обществения сектор, 

при който увеличението през 2021 г. е с 16.5%, като абсолютния размер достига до 1 674 лв. 

През последните две години заплатите в обществения сектор бележат ускорен ръст, 

следствие от увеличението на заплатите с 30% на работещи на първа линия в борбата с 

пандемията от коронавирус. Още от първите месеци на локдаун приоритетно се финансират 

наети лица полагащи труд на първа линия, които продължиха и през 2021 г. Това се отнася за 

здравни работници, на социалните работници, трудови посредници, трудови инспектори и 

други служители в държавните агенции работещи на първа линия.  

В рамките на наблюдавания период, работните заплати в частния сектор след 2018 г. 

регистрират по-ниски ръстове и достигна до размер в края на периода от 1 510 лв. Трендът се 

обръща, след като в периода 2017-2018 г. се наблюдава процес на сближаване на работните 

заплати в двата сектора – обществен и частен сектор, следствие от една страна – на силно 

ограничителната политика на правителството по отношение ръста на заплатите в 

обществения сектор, но от друга – и на силната конкуренция, на която бе поставен частният 

сектор в България от общия европейски трудов пазар. Под този натиск той бе принуден да 

реагира с адекватно пазарно поведение и да увеличи заплатите. При това трябва да се има 

предвид, че за периода преди пандемията броят на наетите в частния сектор нарасна с 2,6%, 

докато заетостта в обществения сектор леко се сви (с 0,1%). В последните две години на 

пандемия, общият брой на наетите лица рязко намалява (с -5,8%), като по силно изразено е 

намалението в частния сектор (-7,7%), докато общественият сектор регистрира лек ръст 

(0,4%). 

8.2.3. Междуотраслова диференциация в заплащането на труда 

Запазва се на високи нива междуотрасловата диференциация в заплащането на труда, 

въпреки че разликата между средната работна заплата в най-високо и най-ниско платената 

икономическа дейност леко намалява от 6,5 пъти през 2010 г. до 6,4 пъти през 2021 г. Това е 
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израз на висока степен на изкривяване и високи нива на хетерогенно разпределение на РЗ по 

сектори.  

8.2.4. Междурегионална диференциация на работните заплати 

Междурегионалната диференциация на работните заплати продължават да 

задълбочават поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства. Проблемът със 

силната регионална диференциация в заплащането, съпроводен с негативните демографски 

процеси и недостига на работна сила, е сериозно предизвикателство и през следващите 

години. Разликите в стандарта на живот по региони у нас остават непреодолимо големи. 

Покупателната способност на работната заплата се повишава плавно, но в редица области 

равнището й остава твърде ниско, за да изразява някакви значителни и трайни промени в 

жизнения стандарт на населението.  

Силната асиметричност по отношение на заплащането и по отношение на заетостта 

може да се дефинира като структурен проблем за българската икономиката, който е налице 

повече от десетилетие в рамките на посткризисния период. Това твърдение се подкрепя от 

факта, че през 2010 г. в 6 от 28 областни центрове размерът на средната работна заплата 

представлява под 75% от СРЗ за страната. Докато през 2020 г. нарастват на 9 областни 

центрове с размер на средната работна заплата под 75% от СРЗ за страната. При това се 

наблюдават не само задълбочаване на тази асиметрия, но навлизат и нови области в тази 

група. С най-силното изоставане на СРЗ49 е в област Благоевград - с 34,8%, при това тази 

разлика се задълбочава, след като през 2010 г. е от 26,9%.  

Силна низходяща тенденция се наблюдава в област Силистра, като от 22,8% през 2010 

г. достига до 25,9% през 2020 г. Подобна е ситуацията в област Видин, след като през 2010 г. 

изоставането от средната РЗ за страна от 30,3%, през 2020 г. се увеличава до 32,6%. През 

наблюдавания период с около и повече от 30% е по-нисък размерът на СРЗ от средната за 

страната в областите: Благоевград, Кюстендил, Видин, Хасково, Силистра. По този начин 

„ножицата“ на неравенствата продължава да се разтваря и да задълбочава социалните 

неравенства по области. 

Таблица 22. Съотношение на СРЗ за областта и района спрямо средната за 

страната 

Статистически райони и области 2010 2020 

Общо за страната 100,0 100,0  

Северозападен 84,1 78,6 

Видин 69,7 67,4 

Враца 109,4 93,1 

Ловеч 76,3 75,5 

Монтана 77,5 74,8 

Плевен 78,3 75,9 

Северен централен 80,2 79,9 

Велико Търново 78,7 78,0 

 
49  Източник: НСИ, СРЗ по области за 2020 г. 
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Статистически райони и области 2010 2020 

Габрово 84,7 83,3 

Разград 78,1 83,3 

Русе 81,7 81,4 

Силистра 74,2 70,3 

Североизточен 88,6 86,0 

Варна 96,9 91,7 

Добрич 78,8 75,2 

Търговище 72,3 80,1 

Шумен 79,9 80,0 

Югоизточен 92,6 83,0 

Бургас 91,2 80,7 

Сливен 77,2 74,1 

Стара Загора 103,9 90,0 

Ямбол 77,6 78,2 

Югозападен 123,1 124,8 

Благоевград 73,1 65,2 

Кюстендил 75,7 69,0 

Перник 75,7 74,1 

София 99,6 95,0 

София (столица) 135,6 137,5 

Южен централен 79,7 80,2 

Кърджали 72,6 76,1 

Пазарджик 78,3 78,4 

Пловдив 83,1 84,9 

Смолян 78,9 72,1 

Хасково 72,5 69,8 

Източник: НСИ и собствени изчисления 

 

За периода 2010-2020 г. запазват водещо място с най-високи средни равнища на 

заплатите София-столица, Враца, София-област, Варна и Стара Загора. Като правило 

големите областни центрове формират и по-високи нива на заплащане, но изключения има и 

в двете посоки – Русе изостава значително от топ-листата на високите средни работни 

заплати, докато Враца е на втора позиция в нея. Важен фактор, който влияе върху размера на 

средната работна заплата по области, е наличието на структуроопределящи фирми и 

предприятия в тях с нива на заплащане далеч над средното за страната.  

В динамика темпът на нарастване на средната работна заплата за периода 2010-2020 г. 

е от 114,6% общо за страната. Прави впечатление, че области със сравнително ниска средна 

работна заплата бележат по-ниски темпове на нарастване – Видин, Кюстендил, Благоевград, 

Монтана, Хасково, Смолян. Темповете са определено недостатъчни при тези ниски базови 

нива на СРЗ, за да ги изтласкат от дъното на класацията и достигнат средната за страната. 

Тези проблеми не могат да се разглеждат самостоятелно и следва да се проследи напредъка в 
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областта на инвестиционната и бизнес активност, на демографските процеси и недостига на 

необходимата работна сила. В същото време обаче разликата между най-ниската средна 

работна заплата и най-високата (София-столица) се запазва – около 2 пъти през целия период 

2010-2020 г. Освен това в София-столица е концентрирана малко над 1/3 от общо наети лица 

в българската икономика. Високата тежест на наетите лица съпроводен с по-висок размер на 

СРЗ е достатъчен аргумент да се твърди, че общото нарастване на средната работна заплата 

за страна е силно повлияно от ръста на средните заплати в София-столица. 

8.3. Изводи и коментари: 

Редица индикатори показват, че през последното десетилетие за преодоляването на 

регионалната диференциация в България напредъкът е бавен. Наред с това, съществуват 

редица сериозни проблеми, които задържат размера на работните заплати на ниски нива. 

Така например: 

➢ Постоянно се представя изключително вредното според нас схващане, че ниската 

цена на труда е конкурентно предимство на България пред останалите страни за 

привличане на чуждестранни инвеститори. Дори и да има някакъв временен 

ефект, подобен подход в никакъв случай не може да бъде перспективен и 

стратегически по отношение поддържането на трайна конкурентоспособност. 

➢ Нетният размер на минималната работна заплата за страната трайно се задържа 

малко над официалната линия на бедност, което е предпоставка за поддържането 

на постоянен контингент „работещи бедни”. Като „ниско платени работници” (със 

заплата под 2/3 от средната за страната) са основно заетите в отраслите шивашка, 

текстилна, обувна и кожарска промишленост, търговия на дребно, социални 

дейности, обслужване на сгради и озеленяване, селско и горско стопанство. 

➢ Компенсацията на наемния труд като дял от БВП, изчислена по текущи цени, 

продължава да бъде сред най-ниските в страните от ЕС-2750. През 2021 г. достига 

до 45,5%, след като през 2010 т. е 36,3 %, при средно за съюза около 47,7%. 

Причината за това, според нас, трябва да се търси от една страна в структурата на 

икономиката и разпределението на работната сила по икономически дейности51, 

което води и до  асиметричност при първичното разпределение на дохода и 

тенденциозно поддържаната ниска цена на работната сила, особено в регионите с 

ниска икономическа активност;  

➢ С по-ниска производителност на труда се оправдава задържането на работната 

заплата. Този факт в никакъв случай не може да се оправдае, защото ако за 

България БВП на глава от населението (в „стандарт на покупателна способност”) 

представлява през 2021 г. 55% от средноевропейското равнище, но средното 

заплащане на час за ЕС-27 е 12,59, докато за България е 4,61. Разликата е 2,7 пъти. 

Оттук следва, че брутната работна заплата е едва около 36,6% от тази в ЕС-27.  

 
50  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00013/default/table?lang=en  
51 

https://nsi.bg/bg/content/3953/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%

D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00013/default/table?lang=en
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Възможности за преодоляване на неравенствата в доходите от гледна точка на 

работодателите може да се постигне чрез интензивен икономически растеж52 при 

насърчаване на по-доброто използване на разполагаемите ресурси (включително по 

оперативните програми), защита на конкуренцията, насърчаване на предприемачеството, 

особено в малки и средни предприятия и целенасочени активни политики на пазара на труда. 

Стъпка в тази посока е и по-широкото прилагане на колективното договаряне при спазване 

на принципите за равно заплащане за еднакъв труд, прилагане на минимални социални 

стандарти и социалния диалог за справедливо разпределяне на добавената стойност в 

икономиката. Неограничени възможности за намаляване на неравенствата в заплащането на 

труда, включително и в непрекъснато променящите се икономически условия, при което се 

появяват нови професии и необходимост от нови умения, има образованието и 

стимулирането на ученето през целия живот. 

 

9. Социални услуги 

В началото на Милениума Република България предприе активна социална реформа, 

насочена към модернизиране на социалната инфраструктура по начин, който да гарантира 

достъп до качествени и разнообразни социални услуги на всички граждани, независимо от 

териториалното им местоположение. Съществен елемент от реформата бе включването на 

различни от държавните и общинските органи лица – например, неправителствени 

организации и частни дружества.  

В резултат на системни и целенасочени мерки както на централно, така и на местно 

ниво, чрез съчетаване на публичния и частния ресурс, към настоящия момент територията на 

страната буквално е „покрита“ със социални услуги, които са насочени както към деца, така 

и към възрастни; както към хора с увреждания, така и към такива без. По данни на Агенцията 

за качеството на социалните услуги (вж. Приложение А) и на Агенцията за социално 

подпомагане (достъпни на https://asp.government.bg), разпределението на социалните услуги 

е сравнително адекватно на броя на населението в отделните региони, което потвърждава в 

значителна степен липсата на дисбаланси в гарантираните от държавата социални услуги.  

Същевременно, фрагментиран е моделът на предоставяне на социални услуги, който е 

почти изцяло общинска отговорност, но се финансира по най-различни канали. Видими са и 

допирните точки между наглед сходни по тип услуги, които обаче се финансират по 

различен модел – например между механизма лична помощ и асистентската подкрепа, както 

и между домашния социален патронаж и патронажната грижа. Условията за достъп по тези 

услуги се различават и не винаги се допълват идеално53. 

Основен акцент на дейностите в социална подкрепа продължава и до днес да бъдат 

услуги, насочени към крайно нуждаещи се хора. Анализът на неравенствата се съсредоточава 

по-често върху разпределението и на доходите и благата в обществото; с други думи, върху 

 
52  Становище на ИСС „Доходни неравенства в България: икономически политики и превенция“, 2022 г., 

https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/10/ESC_04_011_2022.pdf  
53  https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-

i-uslugi-/#ixzz7cFN7b5DM  

https://asp.government.bg/
https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/10/ESC_04_011_2022.pdf
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/#ixzz7cFN7b5DM
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/#ixzz7cFN7b5DM
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резултатите от икономическата дейност. Това обаче далеч не е единственият начин за 

концептуализиране на неравенството, като през последните години все повече популярност 

набира анализирането не на резултатите, а на възможностите. Така фокусът се поставя не на 

изхода, а на входа на икономическите процеси, което позволява и напълно различно 

дефиниране на целите на социалната политика54. Над 3 млрд. лв. е бюджетът на 

разположение на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) през 2022 г., като в 

сравнение с 2020 г. средствата са се увеличили с 900 млн. лв. Въпреки този огромен ресурс, 

индикаторите за подоходното неравенство в страната не търпят значителни промени – 

коефициентът на Джини продължава да е нива около 39-40 %, а според програмния бюджет 

на МТСП за периода 2023-2025 г. не се очаква голяма промяна в този показател. Анализите 

на Института за пазарна икономика показват, че по-високите нива на подоходните 

неравенства в България спрямо средните стойности за Европа се дължат не само на 

структурни особености на родната икономика, но и на сравнително ниската ефективност на 

социалните трансфери, които в много други страни чувствително по-успешно увеличават 

възможностите на най-бедните и най-уязвимите да се измъкнат от социално изключване55. 

Все още не е достатъчно развита мрежата от услуги в подкрепа на работещото и 

активно развиващо се население – такива, които да повишат успеваемостта в ежедневието, да 

увеличат радостта и удовлетвореността от живота, нивата на щастие и позитивно развитие. 

Последното е от ключова важност в развитието на услугите за деца. Тук следва да се 

интензифицира фокуса върху развитието на уменията на доставчиците на услуги за 

взаимодействие между институциите и организациите за осъществяване на подкрепа за 

личностно развитие на потребителите: ясно взаимодействие между делегирани и местни 

социални, здравни и образователни дейности.  

Специализираното законодателство, макар и сравнително модерно, е в продължителна 

и динамична реформа. В резултат на това значителни в миналото механизми за партньорство 

между публичния и частния сектор са ликвидирани (най-вече във възможностите да се 

инициират иновативни или адекватни на местните нужди услуги), а инициативността е 

съсредоточена отново в ръцете на централната власт, като се фиксира до строго определен 

предварително дефиниран списък от видове социални услуги. Инициативността на местната 

власт продължава да бъде възможна, но са ограничени възможностите за разгръщане на 

иновативни и модерни социални услуги, които законодателят изрично не е разпознал. По 

този начин и гарантирането на устойчивост на социални услуги, инициирани чрез средства 

от фондовете на ЕС е значително минимизирано. А от друга страна, финансовата 

обезпеченост на иновативни услуги чрез местния бюджет не гарантира достъп до социалните 

услуги за всички граждани.  

Към 30.06.2022 г. броят на лицензираните частни доставчици е 410, а броят на 

издадените лицензи за предоставяне на социални услуги е 1 234. За сравнение, към 

31.12.2020 г. (преди влизане в сила на Закона за социалните услуги) издадените лицензи за 

 
54  https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-

i-uslugi-/#ixzz7cFYaoWUG  
55  https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-

i-uslugi-/  

https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/#ixzz7cFYaoWUG
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/#ixzz7cFYaoWUG
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/
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предоставяне на социални услуги са 400156. Заедно с други промени в норматива, това е ясен 

сигнал за минимизиране на възможностите за публично-частно партньорство в сферата на 

социалните услуги, както и оформянето на тенденции на повторно централизиране на 

сектора. 

Не съществува единен регистър за сградния фонд, в който се предоставят социалните 

услуги, държавно-делегирана дейност, на територията на страната. Няма такава база данни и 

за местните услуги57 .  

С приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги се въвеждат 

нормативни изисквания за максимален и минимален брой потребители (ползватели) за всяка 

социална услуга. В тази връзка точният брой на потребителите, ползващи даден вид 

социална услуга се установява по време на извършване на съответната проверка. Липсва 

механизъм за наблюдаване динамиката на приложимостта на социалната услуга в отделния 

регион, място или на централно ниво.  

При текущото състояние контролната институция се намира на подчинение на 

министъра на труда и социалната политика, който едновременно с това отговаря и за 

осигуряването на тези услуги става ясно, че контролът върху предоставянето на социални 

услуги трябва да се реорганизира. Създаването на независим контролиращ орган ще позволи 

да се постигне обективизирана оценка на качеството и количеството на социалните услуги, с 

което да се помогне на подобряването им. 

Гарантирането на образователен ценз и издигането на авторитета на 

професионалистите, предоставящи социални услуги, все още не е приоритет в страната – 

нито практически, нито нормативно. В известен смисъл това може да се обясни с 

интензивната реформа в услугите, която изпревари времето за подготовка на съвременни 

специалисти, постигна значителна количествена и териториална експанзия на социалните 

услуги в кратки срокове. И докато за работещите в сферата е налице синдикална подкрепа, 

не се откриват данни за представителство на работодателите в социалните услуги. Това е 

предпоставка за дисбаланс в процесите по прецизиране на качеството на услугите и 

развитието на сектора в бъдеще.  

Не е наличен е-координационен механизъм за предоставяне на социални услуги, с 

помощта на който да се оптимизира административната натовареност на системата, да се 

подобри мониторингът по предоставянето на социални услуги на централно, регионално и 

местно ниво, и да се повиши качеството на предоставянето на услугите към гражданите.  

До този момент не е реализирано национално изследване на качеството на социалните 

услуги. Представителни данни за това тепърва следва да бъдат генерирани. Мнението на 

 
56  Източник АСП: http://212.122.187.13/regdsu/f?p=451:1000:14721787522701  
57  Първичен администратор на тези данни са общините по местонахождение на социалните услуги. Съгласно 

чл. 25, ал. 2, т. 11 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), кметовете на общините поддържат актуална 

информация за всички социални услуги, които се предоставят на територията на общината, както и за 

техните доставчици. Предвид разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 7 от ЗСУ, кметът на общината по 

местонахождение може да възложи предоставянето на социални услуги, които се финансират със средства 

от държавния и общинския бюджет на частни доставчици, като те нямат законов ангажимент да уведомяват 

АСП по отношение на инфраструктурата на сградния фонд на социалните услуги, които управляват. 

http://212.122.187.13/regdsu/f?p=451:1000:14721787522701
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потребителя не се изследва системно, не е част от механизма за финансиране на услугата, 

нито за управлението на човешкия ресурс, който я обезпечава.  

Необходим е анализ, свързващ нивата на безработица, заетост, образователно ниво и 

потребление на наличните социални услуги на местно и регионално ниво. По този начин ще 

се изясни адекватността на разпределението на услугите; ефективността в подкрепящата им 

функция; ефикасността на публичните разходи за реализирането им; удовлетвореността на 

потребителите; институционалното взаимодействие и това между партньорите в 

хуманитарния сектор въобще. Става ясно, че икономическата рационалност в 

организирането, наблюдението и контролирането на социалните услуги е трудно 

проследима. 

Липсва координирана политика в областта на доходите от социални трансфери, вкл. 

помощи; отсъствие на експлицитно посочени, възприети и прилагани принципи за социално 

подпомагане; липса на яснота и прозрачност при определяне на ключови параметри на 

програмите за социално подпомагане – както ИСС извежда в своето Становище на тема 

„Изработване на становище по обхвата и адекватността на Кодекса за социална подкрепа. 

Рискове и предизвикателства пред въвеждането на интегриран подход за подкрепа“58 . На 

лице е необходимост от придаване на по-голяма адаптивност на цялостната система за 

социална защита. 

 

10. Околна среда 

Днес състоянието на околната среда се приема за една от основните характеристики 

на качеството на живот. Природата осигурява базовите условия за живот като чистия въздух, 

водата и храната са ключови са благосъстоянието; природата предоставя и възможности за 

отдих и социално взаимодействие, а нейните ресурси са необходими за производствените 

процеси в икономиката, посредством които се осигурява комфорт на живот.  

Демографското развитие на регионите е в пряка зависимост от управлението по 

околна среда на местния бизнес.  

Законодателството по околна среда във всички направления регламентира нивата на 

шума и емисиите във въздуха и водите, управлението на отпадъците, употребата и 

съхранението на химикали, опазването на почвите и др. в посока свеждане до възможно най-

малко въздействие върху живота и здравето на човека и природата, както и предвижда 

контрол и съответно налагане на санкции при тяхното неизпълнение. В голяма степен с 

постигане на съответствие с приложимите норми, въздействието на бизнеса върху околната 

среда е ограничено и контролирано. Наред с това, предприятията понасят едни от най-

сериозните ограничения в дейността си във връзка с изменението на климата. Редица 

индустриални сектори са подложени на ограничения на използваните горива, капацитета на 

инсталациите и финансови задължения във връзка с въвеждането на търговията с емисии на 

въглероден диоксид като основен фактор на глобалното затопляне. 

 
58  https://esc.bg/wp-content/uploads/2022/07/ESC_4_021_2022.pdf  

https://esc.bg/wp-content/uploads/2022/07/ESC_4_021_2022.pdf
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Успоредно с изискванията за намаляване на въздействията, към дейността на 

производствата се въвеждат редица изисквания за влагане на суровини за повторна употреба, 

за финансова и оперативна отговорност за отпадъците от масово използвани продукти 

(опаковки, електрическо и електронно оборудване, гуми, масла и т.н.).  

Един от подходите, който в голяма степен има потенциал да намали въздействията на 

отпадъците е прилагането на принципите на кръговата икономика. Въпреки, че към момента 

политиките са фокусирани върху кръговата икономика в битовите отпадъци, бизнеса 

използва всички възможности за влагане на продукти, които са  отпадъци при други 

производители. За да бъдат тези практики успешни, следва да бъде създадена подходяща 

инфраструктура, която обхваща подходяща, достъпна, надеждна информация за 

образуваните производствени отпадъци, законодателни промени за „край на отпадъка“, 

стандарти за продукти, произведени от „отпадъчни“ продукти и др. Използването на 

неопасните отпадъци от производството ще намали необходимостта от непрекъснато 

разширяване на депата на индустрията, от насочване на финансови средства към 

рекултивация на запълнените депа и т.н. 

Развитието на прилагането на биоикономиката за кръговост на биологичните 

отпадъци в много голяма степен може да доведе да подобряване на състоянието на околната 

среда, производството на земеделска продукция без използване на торове и препарати, 

енергийно оползотворяване на биоотпадъците, оползотворяване на селскостопански 

отпадъци и от индустрията за храни и преработвателите на селскостопански продукти. 

За по-доброто управление на отпадъците и намаляване на тяхното въздействие върху 

околната среда, голямо значение има прилагане на принципа „замърсителят плаща“ за 

битовите отпадъци от населението (през общините). Въвеждането на такса битови отпадъци 

на база количество би довело да значително по-голяма заинтересованост битовите отпадъци 

да бъдат ефективно „разделяни при източника“, използване на системите за разделното 

събиране, ефективно рециклиране и намаляване на депонирането. 

Връзката между състоянието на околната среда, здравния статус и благосъстоянието е 

динамична, комплексна и отворена за влияние на други фактори. Допълнително, процесът на 

урбанизация увеличава делът от населението, което живее при множество екологични 

рискове, в това число чистота на въздуха, шум и високи температури. Адресирането на тази 

динамична връзка изисква формулиране на интегрирани политики между секторите околна 

среда, социална и здравна политика и икономическо развитие.  

Исторически, политиките за контрол на екологичните рискове върху здравето, 

адресират единичен риск. В действителност, множество рискове действат едновременно в 

комбинация със специфични регионални социални и демографски фактори.  

Анализът няма за цел да оценява ефекта от природните дадености на всеки регион 

върху потенциала му за развитие. В България мониторингът на състоянието на елементите на 

околната среда е добре развит, но липсват публично достъпни данни и изследвания за 

влиянието на качеството на околната среда върху индивидуалния и обществен здравен статус 

и благосъстояние. Същевременно, на ниво Европейски съюз в последните години има данни, 
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които въпреки че са агрегирани на ниво държава, показват ясно причинно-следствените 

връзки и тенденции. Обосновано е да се приеме, че установените в тези изследвания 

каузални връзки между качеството на околната среда и човешкото здраве са идентични и за 

България. 

Рисковете за т.нар. екологично здраве59 се делят на две основни групи: (1) 

традиционни екологични опасности, свързани с бедност и липса на развитие като ограничен 

достъп до чиста вода, недостатъчна хигиена, замърсяване от нерегламентирано изхвърляне 

на отпадъци и (2) съвременни екологични опасности, свързани с икономическото развитие и 

липса на адекватна защита на околната среда като замърсяване на въздуха в градовете, и 

излагане на агропромишлени химикали и отпадъци60. 

Според Световната здравна организация, 13%61 от всички смъртни случаи в ЕС могат 

да бъдат асоциирани с екологични фактори, което е два пъти по-малко от данните в световен 

мащаб, където близо ¼ от всички смъртни случаи са свързани с условията на околната 

среда62. Европа е регионът в света, където незаразните болести (диабет, сърдечносъдови, 

онкологични, хронични респираторни заболявания и психични разстройства) са с най-голям 

дял сред смъртните случаи – 86% от всички, и същевременно са свързани с малък брой 

рискови фактори, включително екологични63. Тези данни потвърждават, че екологичното 

здраве в Европа и в частност в България в най-голяма степен се влияе от съвременните 

екологични опасности, свързани с икономическото развитие и липса на адекватна защита на 

околната среда.  

Различни екологични фактори оказват влияние върху здравния статус и 

благосъстоянието, но основните са: качество на атмосферния въздух, шум, изменение на 

климата и качество на водата. Екологичните рискове са неравномерно разпределени сред 

социалните групи в обществото както по отношение на излагането, така и на произтичащите 

от това въздействия върху здравето. Установена е пряка корелация между икономическия и 

социалния статус, от една страна, и влиянието на екологичните фактори върху здравния 

 
59  Терминът „екологично здраве“ (environment health) се отнася до влиянието на екологичните рискове върху 

човешкото здраве. Световната здравна организация и Европейската агенция за околна среда използват 

количествен индикатор „тежест на болестта“. Това e разликата между настоящия здравен статус и идеалния, 

в който всеки би живял до напреднала възраст без заболявания и увреждания. Индикаторът се измерва в 

години продължителност на живота вследствие на инвалидност (DALYs). DALY е една година "здрав" 

живот загубена поради болест, нараняване или рисков фактор. Тежестта на болестта е сумата от тези DALYs 

сред населението. Поради това DALYs стандартизира здравните последици, като изразява, в едно число, 

броя на засегнатите хора, продължителността и тежестта на въздействието върху здравето. 2019 EEA report:  

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, p.26, 

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives  
60  Health and environment, 2001, World bank report;  

http://web.worldbank.org/archive/website00346F/WEB/PDF/HEALTH_E.PDF  
61  Данните за за 2012 г., WHO, 2016a, https://apps.who.int/iris/handle/10665/206498  
62  WHO, https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_2  
63  WHO, 2017г. 

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
http://web.worldbank.org/archive/website00346F/WEB/PDF/HEALTH_E.PDF
https://apps.who.int/iris/handle/10665/206498
https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_2
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статус, от друга64. Урбанизацията и благоустрояването на градската среда също имат 

влияние. 

10.1. Качество на атмосферния въздух 

Замърсяването на атмосферния въздух е най-големият екологичен риск за здравето на 

населението както в Европа, така и в България. Здравните рискове са свързани с исхемично 

сърдечно заболяване, инсулт, хронична обструктивна белодробна болест, онкологични 

заболявания, респираторна инфекция, също така имат отношение към неврологични 

заболявания, астма, диабет и затлъстяване. Основните индикатори за замърсяването на 

въздуха, които се следят са фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), озон (О3), азотен 

диоксид (NO2), бензо(а)пирен и серен диоксид (SO2). 

В България над 60% от населението живее при наднормени нива на замърсяване с 

ФПЧ10 и близо 70% при нива на замърсяване над допустимите с бензо(а)пирен. През 2020 г. 

няма население в страната, което да живее в условия на наднормени нива на озон и азотен 

диоксид. Наднормените нива на серния диоксид са локализирани в районите свързани с 

концентрация на топлоелектрически централи. 

Таблица 23. Процент на засегнатото население от нивата на ФПЧ10, О3, NO2, 

ФПЧ2.5, бензо(а)пирен и SO2 по район за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух (РОУКАВ) и общо за страната 

РОУКАВ ФПЧ10 О3 NO2 ФПЧ2.5 Б(а)П SO2 

Агломерация "София" 75,9 - - * 100,0 - 

Агломерация "Пловдив" 100,0 - - - - - 

Агломерация "Варна" - - - - - - 

Северен/Дунавски 58,1 - - - 66,0 - 

Югозападен 63,2 - - * 38,9 - 

Югоизточен 28,8 - - 0 24,3 - 

Общо за страната 60,2 - - 0 67,6 - 
Източник: Данните са от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда 

в България, 2022 г., https://eea.government.bg/bg/soer/2020  

 

От данните по-горе ясно се вижда, че агломерации София и Пловдив имат най-голям 

принос за общото ниво на индикатора фини прахови частици. В двадесет от станциите (от 

общо 41), измерващи ФПЧ10, разположени в населени места, не са регистрирани превишения 

на средноденонощната норма. Най-голям брой превишения на среднодневните норми през 

2020 г. са измерени в АИС „Пловдив – ж.к. Тракия“ – 84 превишения, АИС „Видин 2“ – 77 

превишения, и в „Никопол“ ДОАС – 68 превишения. Във всички извънградски пунктове за 

мониторинг регистрираните превишения са под допустимия брой. 

Основните източници на замърсяване с фини прахови частици са битовото отопление 

и транспорта. Съгласно Националната програма за подобряване качеството на атмосферния 

 
64  Виж EEA report:  Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in 

Europe (2019) и EEA report: Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and 

extreme temperatures in Europe (2018) 

https://eea.government.bg/bg/soer/2020
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въздух (НПКАВ) 2018-2024 г., основният източник на емисии на първични ФПЧ10 във всички 

общини е битовото отопление с използване на неефективни печки и котли на твърдо гориво 

(дърва и въглища), за които е изчислено, че представляват най-малко 85% от емисиите на 

ФПЧ10.  

Може да се очаква, че настоящата ситуация на повишаващи се цени на 

енергоносителите няма да подпомогне усилията за преминаване към по-ефективно 

отопление, а напротив ще утвърди тази практика. Това поставя под риск успешното 

изпълнение на предвидените мерки за намаляване на броя на пунктовете, където се 

регистрират превишения на нивата на ФПЧ10 и по този начин да се намали обхвата на 

санкциите, които евентуално страната ни ще плаща. През 2017 г. Съдът на Европейския съюз 

реши, че България е виновна за системното и постоянно превишаване на дневните и 

годишните норми на замърсяване с фини прахови частици на територията на цялата страна. 

През 2020 г. Европейската комисия се обърна към Съда на Европейския съюз, защото 

България не успя да докаже че е предприела мерки, за да изпълни предишното решение на 

Съда. Към настоящия момент наказателната процедура срещу страната е в напреднала фаза и 

се очаква решение на Съда, което ще определи санкционния режим.  

Друг индикатор за качеството на атмосферния въздух, който има регионално 

измерение е нивото на серен диоксид SO2, който се емитира при изгаряне на горива. 

Здравните рискове при излагане на наднормени нива на SO2 са свързани с функцията на 

белите дробове и респираторната система. 

Според данните на Изпълнителна агенция „Околна среда“ за 2020 г. превишения на 

средночасовата норма SO2 са регистрирани от автоматична измервателни станции 

„Гълъбово“, „Перник-център“ и „Сливен“. Видно от публичните данни трайни проблеми с 

нивата на серен диоксид има в региона на гр. Гълъбово, като причина за това е дейността на 

топлоелектрическите централи в района.  

Заради неспазването на изискванията на Европейската директива за чистотата на 

въздуха, през 2009 г. ЕК започва наказателна процедура срещу България, а през 2019 г. 

сезира Съда на Европейския съюз като община Гълъбово е единствената с регистрирани 

проблеми. През май месец тази година Съдът постанови, че България не е изпълнила 

задълженията си за осигуряване на чист въздух и не е предприела подходящи мерки, за да 

гарантира спазването на пределно допустимите стойности за серен диоксид в тази зона. 

Решението на съда не съдържа финансови санкции, но ако страната ни не предприеме мерки 

е вероятно да се повторят събитията с другата наказателна процедура за превишаване на 

нивата на фини прахови частици. 

10.2. Шумово замърсяване 

Шумът е вторият най-често разпространен екологичен риск за здравето на хората в 

Европа. 20% от населението на континента живее при нива на шум65, които се смятат за 

 
65  ≥55dB, съгласно Регламент 2002/49/EC 
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вредни за човешкото здраве66. Продължителното излагане на шум може да доведе не само до 

загуба на слуха, но и до съществени за здравето психологически и физиологически 

въздействия върху сърдечно съдовата система, дихателната, храносмилателната и 

ендокринната системи; смущения в съня, намаляване на работоспособността, нервна 

преумора, психични смущения и нестабилност, смущения на паметта, раздразнителност. 

Високите нива на шум могат да доведат до когнитивно увреждане при децата. 

Най-силно влияние върху акустичната обстановка в градовете оказва шумът, създаван 

от транспортните средства, включително железопътен и въздушен трафик (80 - 85% от 

общото шумово натоварване)67. Градовете София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и 

Сливен са водещи по рискова шумова експозиция на населението, следвани от градовете 

Русе, Велико Търново, Кюстендил. Съгласно данните на НСИ към 31 декември 2021 г. в тези 

градове живеят 36,5% от цялото население на страната. Следователно, това е максималният 

дял от населението, което е изложено на шумово натоварване. Трябва да се има предвид, че 

за разлика от атмосферния въздух, при този екологичен риск въздействието пряко зависи от 

отдалечеността от шумовия източник. Поради тази причина, делът на населението засегнато 

от него е по-нисък от споменатия. Въпреки това, той остава висок и видно от данните в 

долната таблица усилията, които се влагат не водят до съществена промяна, въпреки че се 

увеличава делът на пунктовете със стойности под 58 dB. Според Националния доклад за 

състоянието на околната среда в България през 2020 г. в 68,13% от контролните пунктове в 

страната са измерени еквивалентни нива на шум надвишаващи граничните стойности. 

Таблица 24. Разпределение на регистрираните шумови нива в урбанизираните 

територии за периода 2006 – 2012 г. 

Година под 58 dB 58-62 dB 63-67 dB 68-72 dB 73-77 dB 78-82 dB над 82 dB 

2006 14,04% 18,03% 32,64% 27,32% 7,40% 0,57% 0,00% 

2007 18,03% 16,34% 26,62% 30,42% 8,31% 0,28% 0,00% 

2008 17,91% 17,91% 28,51% 26,03% 8,95% 0,69% 0,00% 

2009 19,26% 16,23% 31,22% 26,27% 7,02% 0,00% 0,00% 

2010 20,83% 15,52% 32,04% 24,43% 7,18% 0,00% 0,00% 

2011 21,05% 16,09% 32,32% 24,07% 6,46% 0,00% 0,00% 

2012 22,63% 17,08% 32,78% 20,80% 6,89% 0,00% 0,00% 

Източник: Обобщен доклад за шумовото натоварване в урбанизираните територии, 2012 г. 

 

10.3. Изменение на климата 

Изменението на климата допринася за повишаване на заболеваемостта и 

преждевременната смъртност68. Същевременно, продължава дискусията за степента и 

посоката на влияние предвид факта, че климатичните промени трудно могат да се 

 
66  019 EEA report:  Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in 

Europe, p.75, https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives  
67  Обобщен доклад за шумовото натоварване в урбанизираните територии, 2012 г., 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/doklad-shumovo-natovarvane-urbanizirani-

teritorii_2012.pdf  
68  WHO report “Public health and climate change adaptation policies in European Union”, 

https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2018-2986-42744-59626  

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/doklad-shumovo-natovarvane-urbanizirani-teritorii_2012.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/doklad-shumovo-natovarvane-urbanizirani-teritorii_2012.pdf
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2018-2986-42744-59626
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разграничат от другите фактори, които влияят върху човешкото здраве. Още повече, че 

климатичните промени имат директно и индиректно влияние върху индивидуалния здравния 

статус69. 

Различните климатични модели установяват за територията на България ясно изразена 

картина на промените: (1) увеличение на средните годишни температури през лятото (между 

1,6°C и 2,2°C) към 2050 г., (2) увеличение с 10% на средногодишните валежи в цялата 

страна, без най-южната периферия, в периода 2013-2035 г. и (3) увеличение на екстремните 

климатични явления70. От данните в таблицата по-долу е видно, че за последните 10 години в 

страната са се случили общо 15 събития71 като най-голям дял са наводненията и екстремните 

температури. 

Таблица 25. Брой събития по видове бедствия за периода 2010 – 2021 г. 

Вид бедствие Брой Брой загинали Брой засегнати 

Наводнение 9,00 30,00 47 172,00 

Екстремни температури 3,00 36,00 
 

Земетресение 1,00 
 

210,00 

Бури 1,00 1,00 40,00 

Горски пожар 1,00 
 

500,00 

Общо 15,00 67,00 47 922,00 

Източник: The International Disaster Database, https://www.emdat.be/  

 

В разработения от Световната банка Национален профил на риска от бедствия в 

България72 са оценени общо 14 приоритетни бедствия като оценката на влиянието им върху 

човешкото здраве е част от общата оценка. По отношение на риска от наводнения моделът е 

приложен само към градовете София и Варна предвид наличието на достатъчно надеждни 

данни. За останалата част от страната такава оценка не е направена. Рискът от екстремни 

горещини е оценен за територията на цялата страна, включително и влиянието върху 

човешкото здраве като е извършено количествено оценяване на смъртността, 

хоспитализациите и работоспособността. 

По отношение на София моделираният риск от наводнения предвижда да бъдат 

засегнати около 10% от населението на столицата, очакват се около 70 човека сериозно 

пострадали и около 500 души да се нуждаят от временно настаняване. Моделирането на 

данните за Варна показва, че ще бъдат засегнати около 20% от населението, 75 човека ще 

бъдат сериозно пострадали, а приблизително 10 000 ще се нуждаят от настаняване.  

 
69  „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“, 

2014 г.,  

 https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63

dd80adda6.pdf#page=183&zoom=100,90,185  
70  Пак там. 
71  Включването на дадено събитие в базата данни зависи от това дали е докладвано от властите. В случай, че 

не е обявявано извънредно положение e много вероятно да не е включено 
72  https://mvr.bg/gdpbzn/namaliavane-riska-ot-bedstvia/  

https://www.emdat.be/
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63dd80adda6.pdf#page=183&zoom=100,90,185
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63dd80adda6.pdf#page=183&zoom=100,90,185
https://mvr.bg/gdpbzn/namaliavane-riska-ot-bedstvia/
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Според Националния профил на риска от бедствия в България, вероятността от 

настъпване на екстремни горещини с умерени и високи температури в България е много 

голяма. Сценарият предполага общо 27 дни на година с температури в диапазона 28,7°С до 

34°С. При този сценарий много области остават постоянно топли през лятото с няколко 

поредни дни с високи температури. По крайбрежието поради по-високата влажност 

температурите са усещат като по-високи. Настъпването на този сценарий би довел до 655 

смъртни случаи и още толкова хоспитализации, а загубата от намалената трудоспособност се 

изчислява в корекция на БВП с 0,3%. 

Фигура 19. Пространствено разпределение на средния брой смъртни случаи, 

дължащи се на екстремни горещини при сценарий RCP 4.5 

 

 

10.4. Качество на водата73 

Качеството и достъпността до водни ресурси е базова необходимост както за 

човешкото здраве, така и за благосъстоянието на екосистемите и услугите, които те 

предлагат на обществото. ЕС допринася за поддържане и подобряване на качеството на 

водните ресурси чрез налагането на стандарти и изисквания за третиране на отпадъчните 

води от урбанизираните зони и чрез мерки за превенция замърсяванията на водните тела. 

Повърхностни води 

В периода 1996-2020 г. се запазва тенденцията в България за подобряване качеството 

на водите. Направената  през 2020 г. оценка на основни физико-химични показатели показва, 

 
73  Информацията в секцията е цитирана от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда 

в Р България, https://eea.government.bg/bg/soer/2020  

https://eea.government.bg/bg/soer/2020
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че по-голяма част от обследваните пунктове попадат в категорията отлично-добро състояние. 

По отношение на биологичните елементи, обаче 74% от повърхностните води от категория 

„реки“ и 63% от категория „езеро“ са с умерено, лошо или много лошо състояние.  

 

Подземни води 

За последните 20 години качеството на подземните води се подобрява по всички 

показатели с изключение на нитратите. За нитратите се наблюдава слаба тенденция на 

повишение за целия 20-годишен период, с липса на трайна тенденция за последните десет 

години. Причина за това са липса на канализационни системи в по-малките населени места и 

подходящи съоръжения за пречистване на отпадъчните води, неправилно използване и 

складиране на животински тор, прекомерната употреба на изкуствени торове, култивация 

(особено угар) и валежи. 

Питейни води 

През 2020 г. общото съответствие с изискванията за качество на питейните води се 

запазва на сравнително високо ниво, съпоставимо с това през предходните години. Въпреки 

това, продължават да се регистрират отклонения по химическите показатели, по-

значителните от които са: 

- Нитрати: най-засегнати са водоснабдителни зони в областите Велико Търново, 

Бургас, Плевен, Ямбол, Шумен, Варна, Русе, Разград, Добрич, Стара Загора, 

Търговище, Пловдив, Пазарджик, Враца, Силистра, Сливен, Хасково; 

- Хром: в някои малки зони в областите Плевен и Монтана. Дължат се на естествено 

обусловено по-високо съдържание на хром във водите на подземни източници и 

отсъствие на коригиращи мерки; 

- Манган: в отделни зони в областите Хасково, Плевен, Пловдив и Силистра. Като в 

населените места Брягово, Николово, Симеоновград и Българин, област Хасково 

от години са наложени ограничения за ползването на питейната вода;  

- Желязо: най-често в зони с несъответствия по манган като област Хасково. 

Най-честите причини за констатираните отклонения от качеството на питейните води 

са неефективна и непостоянна дезинфекция на водата, лоша технологична схема на 

водоснабдяването, отсъствие на пречиствателни станции и съоръжения, остаряла, 

амортизирана и често аварираща водопроводна мрежа в населените места, липса на 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците или неспазване на режима на 

ограничения и забрани в тях и други. 

 

10.5. Основни изводи и препоръки 

Основният извод е че връзката между състоянието на околната среда, здравния статус 

и благосъстоянието е динамична, комплексна и отворена за влияние на други фактори.  
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Чистотата на въздуха, шума и високите температури са основните екологични 

фактори, които увреждат човешкото здраве в страната. И докато, чистотата на въздуха засяга 

60% от населението на страната, то шумовото замърсяване и високите температури имат 

ефект основно върху хората живеещи в големите населени места. България разполага с 

относително значими пресни водни ресурси, чието качество през последните 20 години 

непрекъснато се подобрява. Въпреки това, продължава основният замърсител на подземните 

води да бъдат нитратите.  

Исторически, политиките за контрол на екологичните рискове върху здравето 

адресират единичен риск. В действителност, множество рискове действат едновременно в 

комбинация със специфични регионални социални и демографски фактори. Това изисква 

формулирането на интегрирани политики между секторите околна среда, социална и здравна 

политика и икономическо развитие, което да става не само на национално ниво, но и на 

местно.  

Предвид горното, препоръките са: 

- Интегрирано управление: засилване на социално-пространствената перспектива 

при формулиране на екологични политики. Засилване на координационните 

механизми при формулиране и изпълнение на секторни политики, за да се 

постигне по-добро интегриране на екологичните цели.  

- Интегриран мониторинг: комбинирано използване на данните за състоянието на 

околната среда, здравния и социалния статус на населението. Анализ на 

процедурите за събиране на данни и формулиране на препоръки за тяхното 

реформиране, така че да се осигури информация във вид и формат, който 

позволява анализ. 

- Интегрирано финансиране: осигуряване на финансиране на мерки, които 

адресират едновременно няколко екологични риска.  

- Допълнителен анализ на връзката между качество на околната среда, здравето и 

благосъстоянието. 

 

11. Транспортна инфраструктура и комуникации 

11.1. Състояние на транспортната инфраструктура 

Главната задача на транспортната инфраструктура в страната е насочена към 

подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско 

транспортно пространство и осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички 

региони на страната. Като важен фактор в привличането на инвестиции, транспортната 

инфраструктура има определящо значение за намаляването на междурегионалните и 

вътрешнорегионалните различия и в осигуряването на равнопоставен достъп до услуги.  

Степента на изграденост и пространствената организация на транспортната 

инфраструктура при обслужване на системата от населените места има доказана роля за 



85 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

степента на социално-икономическото развитие и сътрудничество между различните 

териториални единици. 

Гъстотата на пътната мрежа (km/1000 km2) определя степента на нейната 

изграденост, като по-добра представа дава детайлизирането с разбивка на гъстота на 

пътищата с национално и международно значение и гъстота на регионалните и 

вътрешнорегионални пътища, предвид различните им функции при обслужването на 

територията на района. 

Таблица 26. Гъстота на пътна мрежа по райони NUTS2 към 31.12.2021 г. (km/1000 

km2) 

Район 
Гъстота на 

РП мрежа 

Гъстота на 

АМ 

Гъстота на 

пътища І 

клас 

Гъстота на 

пътища ІІ и ІІІ 

клас 

България 179,4 7,2 26,0 146,2 

Северозападен 179,5 0,8 20,6 158, 1 

Северен централен 198,7 0,0 30,8 167,9 

Североизточен 183,3 6,5 33,4 143,5 

Югоизточен 167,2 11,2 30,3 125,6 

Югозападен 168,3 13,7 25,6 129,0 

Южен централен 183,5 8,6 18,6 156,3 
Източник: НСИ, изчисления НЦТР -София  

 

В национален план, републиканската пътна мрежа в страната обхваща всички 

центрове на общини, като добрата й териториална организация улеснява комуникациите 

между тях в пространствения модел на системата от населени места. Не винаги, обаче, 

степента на транспортно обслужване позволява реализирането на определените им функции. 

Все още липсват автомагистрални връзки между някои от главните градове (особено в 

Северна България), някои от областните центрове, а и много от средните градове, на които се 

разчита за обслужване на прилежащите им територии, остават в зони с недобра транспортна 

свързаност и достъпност. 

Съществуват териториални диспропорции в степента на изграденост и структурата на 

пътната мрежа. Преобладаващо, областите от Северна България имат гъстота около и над 

средната за страната, но с по-неблагоприятна структура на пътната мрежа. При тях 

относителният дял на пътищата от висок клас (автомагистрали и І клас) е по-нисък, в 

сравнение с тези в Южна България. 

Фигура 20.  Гъстота на републиканската пътна мрежа по области към 31.12.2021 

г. 
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Източник: НСИ, „Социално-икономически анализ на районите“-НЦТР София 

 

Структурата на изградената пътна мрежа (относителен дял на републиканската 

пътна мрежа по класове от общата дължина - %) определя качеството на транспортното 

обслужване на  съответната територия. Последните десет години в страната се изграждат 

предимно автомагистрали и структурата на пътната мрежа се променя благоприятно като все 

повече населени места и общини получават  обслужване с  пътища от висок клас. 

Таблица 27. Относителен дял на автомагистрали (АМ) и пътищата І клас по 

райони NUTS2  (%) 

Район 2007 г 2013 г 2021 г 

 

отн. 

дял 

АМ 

отн.дял 

І клас 

отн. дял 

АМ и І 

кл 

отн.дял 

АМ 

отн.дял 

І клас 

отн. 

дял 

АМ и І 

отн.дял 

АМ 

отн.дял 

І клас 

отн. дял 

АМ и І 

България 2,15 15,32 17,47 3,07 15,12 18,19 4,0 14,5 18,5 

СЗР 0,21 11,41 11,61 0,21 11,41 11,62 0,5 11,5 12,0 

СЦР 0,00 15,61 15,61 0,00 15,59 15,59 0,0 15,5 15,5 

СИР  3,15 18,15 21,30 3,39 18,01 21,40 3,5 18,2 21,7 

ЮИР  2,75 18,93 21,68 6,17 18,13 24,30 6,7 18,3 25,0 

ЮЗР 3,61 18,77 22,37 4,88 18,22 23,10 8,2 15,2 23,4 

ЮЦР 3,06 10,82 13,88 3,51 10,92 14,43 4,7 10,1 14,8 
Източник: НСИ, изчисления НЦТР-София 

По-ниската степен на изграденост на пътната мрежа от висок клас в северните, 

периферните и гранични части  на страната ограничава възможностите за икономическо 

развитие на териториите, които са отдалечени от нея, понижава качеството на живота и 

инвестиционната им привлекателност. 
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Фигура 21. Относителен дял на автомагистрали и първокласни пътища по 

области - % 

 

Източник: НСИ, „Социално-икономически анализ на районите“-НЦТР София  

Допълнителен аспект в сравнителният анализ за транспортното обслужване на 

районите е проследяването на промяната в състоянието на пътната  мрежа, предвид 

относително постоянната величина на дължината ѝ. За целта се проследява промяната на 

относителния дял на пътищата в добро състояние по области през миналия и сегашен 

програмен период. Поддържаната пътна мрежа в добро състояние за цялата страна е 

40%, както през предишния програмен период 2007-2013 г., така и през периода 2013-2017 

г., като нараства незначително с 0.4 процентни пункта до 2020 г. 

Таблица 28. Относителен дял на пътищата в добро състояние по области (%) 

Област 2007г 2013г 2017г 2019г 2020г 

Благоевград 48,74 51,88 47,48 67,6 64,1 

Бургас 30,20 27,14 40,13 31,3 26,4 

Варна 41,51 42,58 43,15 43,5 47,0 

Велико Търново 45,71 25,69 26,08 38,0 40,0 

Видин 39,19 32,30 38,05 27,6 23,7 

Враца 46,26 17,93 21,96 28,1 34,5 

Габрово 26,48 36,42 34,41 36,7 26,6 

Кюстендил 48,13 46,42 56,25 51,9 54,0 

Кърджали 27,32 25,52 30,40 33,3 35,3 

Ловеч 35,59 44,80 45,76 40,1 40,9 

Монтана 20,08 29,09 28,39 28,9 35,2 

Пазарджик 41,17 52,64 45,62 44,0 49,6 

Перник 42,20 48,93 46,66 43,8 49,8 

Плевен 30,13 38,85 32,69 36,5 37,2 

Пловдив 37,70 43,65 48,72 46,4 41,0 

Разград 40,16 34,49 32,43 17,6 15,6 

Русе 25,07 29,02 19,39 11,2 20,0 

Силистра 25,09 44,82 53,18 60,2 67,4 

Сливен 84,38 79,35 70,42 79,4 72,9 
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Област 2007г 2013г 2017г 2019г 2020г 

Смолян 38,73 45,27 49,58 52,4 55,1 

София 36,31 28,65 28,79 31,0 31,3 

Стара Загора 51,25 53,43 46,62 36,6 37,3 

Добрич 37,80 45,77 42,98 45,7 45,4 

Търговище 48,98 52,02 26,03 60,8 65,4 

Хасково 42,78 33,58 34,78 36,2 36,0 

Шумен 29,61 36,32 54,40 45,9 34,6 

Ямбол 50,60 50,25 41,58 43,3 41,0 

Общо Р България 39,42 39,58 39,66 40,6 40,4 
Източник: Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 

И в това отношение се регистрира по-неблагоприятна ситуация в областите от 

Северна България. 

Фигура 22. Териториално разпределение на състоянието на републиканската 

пътна мрежа  към 31.12.2020 г.  

 

Източник: АПИ, „Социално-икономически анализ на районите“-НЦТР София 

 

Налага се изводът, че комплексната оценка на обслужването с пътна мрежа на 

районите от ниво 2 в най-голяма степен се определя от структурата на пътната мрежа, което 

доказва необходимостта от разширяване на пътната мрежа от висок клас и 

поддържането ѝ в добро състояние. Особено важни са тези действия в областите и 

районите от Северна България. 

За разлика от пътната мрежа, териториалното разпределение на ж.п. линиите в 

страната е небалансирано и територията на областите и районите от NUTS2 не се обслужва 

равномерно. Област Смолян не се обслужва от железопътния транспорт, а областите 
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Кърджали, Добрич и Силистра се обслужват от единични, неелектрифицирани линии, с 

много ниска гъстота. 

Таблица 29. Дължина на железопътните линии по райони NUTS2 към 31.12.2021г. 

Район / Област Дължина 

общо 

Удвоени 

линии km 

Електриф, 

линии km 

Гъстота km 

/1000 km2 

% 

удвоени 

% ел 

Общо    4 030 990 2870 36,3 24,6 71,2 

Северозападен 648 192  444 34,0 29,6 68,5 

Северен централен 627   89  436 44,5 14,2 69,5 

Североизточен 484 244  369 33,1 50,4 76,2 

Югоизточен 625 180  558 31,6 28,8 89,3 

Югозападен 864 169  660 42,5 19,6 76,4 

Южен централен 782 116  403 35,0 14,8 51,5 
Източник: НСИ, обработка НЦТР  

Изградената железопътна мрежа в страната е в състояние да задоволи намаляващото 

търсене на (особено пътнически) транспортни услуги, но експлоатационното й състояние е 

незадоволително, поради просрочени ремонти. Параметрите на част от главните 

железопътни линии в страната допускат проектна скорост за превозите на пътници 130 

км/час и 100 км/час за товарите, но реално експлоатационната скорост е значително по-ниска 

поради липсата на средства за адекватна поддръжка, ремонтни дейности, както и надежден 

подвижен състав. Влошеното състояние влияе върху допустимите максимални скорости, 

времепътуванията и качеството на предлаганите услуги, което от своя страна намалява 

интереса към този вид превози и повишава експлоатационните разходи за влаковото 

движение.  

Поради благоприятното географско местоположение на България, транспортната 

мрежа в страната се ситуира добре в TEN-T мрежата и два  от коридорите й пресичат 

територията на страната. Все още наличието на “тесни” места  (липса на връзки или на 

сходимост в техническите параметри) пречи на пълната интеграция. Изградеността на 

националната пътна и железопътна инфраструктура по някои от направленията на TEN-T 

коридорите не отговаря на изискванията за TEN-T мрежа. Основен проблем, идентифициран 

във връзка с характеристиките и качествата на инфраструктурата по основните направления, 

е липсата на непрекъснати, последователни и постоянни транспортни мрежи, които да 

осигуряват бързо и безопасно придвижване на по-дълги разстояния.  

По-ниската степен на изграденост на пътната мрежа от висок клас в северните, 

периферните и гранични части на страната ограничава възможностите за икономическо 

развитие на териториите, които са отдалечени от нея, понижава качеството на живота и 

инвестиционната им привлекателност. Незадоволителното състояние на участъци от 

републиканската пътна мрежа и особено на общинската пътна мрежа допълнително влошава 

условията за комуникации в и между общините, попадащи в тези територии и това най-често 

са селските общини, за чието развитие транспортната мрежа е от решаващо значение. 

В по-слабо развитите периферни райони затрудненият транспортен достъп води до 

липса на ефективна икономическа дейност, високи равнища на безработица, процес на 

обезлюдяване на населените места и недостатъчно предлагане на обществени услуги. 
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Недостигът на финансови ресурси за рехабилитация и модернизация на републиканските 

пътища затруднява достъпа на предприятията до основните пазари и по-бързата интеграция 

на регионалните икономики в европейското пространство. 

Доизграждането на автомагистралите и високо скоростни пътища, заедно с 

модернизирането на железопътните линии по основните направления ще осигури по-

рационална пространствена организация на националната транспортна мрежа, осигуряваща 

връзки между различни европейски страни през територията на страната, връзки на България 

със съседни страни и връзки между основните урбанизационни центрове вътре в страната и 

съседни на нея. 

11.2. Състояние на комуникационната инфраструктура 

Информационните и комуникационни технологии са един от водещите фактори за 

изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за 

иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо високо качество на 

живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на 

ИКТ обхващат всички социално икономически сектори.  

Напредъкът в развитието на информационното общество се счита за изключително 

важен за удовлетворяване на потребностите на обществото и на икономиката. Постепенно 

ИКТ стават широко достъпни за населението както по отношение на възможностите за 

достъп, така и по отношение на тяхната цена, като темповете на достъпност нарастват по-

отчетливо в периода 2007-2013 г. и малко по-плавно след това. За десет години делът на 

домакинствата в страната с достъп до интернет нараства с 38.5%. През 2011 г. по-малко от 

половината домакинства (45%) са имали достъп до интернет, през 2020 г техният дял 

нараства до 78.9% и достига 83.5% през 2021 г., но продължава да е най-нисък от страните в 

ЕС, където делът на домакинствата с достъп до интернет надминава 90%. 

По-бавните темпове на развитие на достъпа до Интернет в България дават 

предимството да бъде реализиран по-качествено и в момента предоставяният достъп в 

България е почти 100% широколентов. Така българските потребители получават услуги с 

качество над средното за ЕС, тъй като в голяма част от държавите - членки на ЕС, делът на 

тези високоскоростни връзки е по-малък или подобни скорости не се предлагат. 

Подобряването на достъпа до Интернет съответно повишава и използваемостта му, 

която нараства от 51 до 74% през 2021 г., но остава по-ниска от страните в ЕС, където над 

80% от населението редовно ползва Интернет. 

Таблица 30. Относителен дял на домакинствата с достъп, използване на 

Интернет и  цифрови умения по райони NUTS2 и области (%) 

   Регион / 

    Област 

Достъп на домакинствата до 

интернет 

Лица, регулярно използващи 

интернет 

Лица с 

основни или 

над основни 

цифрови 

умения 

 2013 2018 2020 2021* 2013 2018 2020 2021** 2019*** 

Р. България 53,7 72,1 78,9 83,5 51,2 63,6 69,2 73,9 29,4 
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   Регион / 

    Област 

Достъп на домакинствата до 

интернет 

Лица, регулярно използващи 

интернет 

Лица с 

основни или 

над основни 

цифрови 

умения 

 2013 2018 2020 2021* 2013 2018 2020 2021** 2019*** 

СЗР 42,8 65,2 66,2 73,5 42,7 58,3 60,4 67,8 27,0 

Видин 44,0 61,7 44,8 - 43,2 62,7 41,8 - 26,0 

Враца 48,2 65,5 71,5 - 49,8 62,3 61,0 - 26,2 

Ловеч 34,6 67,8 77,2 - 35,2 59,5 73,6 - 31,0 

Монтана 36,4 67,8 58,2 - 40,0 54,7 53,9 - 22,5 

Плевен 47,6 63,6 68,9 - 42,9 55,4 63,2 - 28,2 

СЦР 49,6 68,5 74,8 82,7 48,4 61,7 64,4 76,2 19,6 

В. Търново 47,6 66,6 67,3 - 42,9 63,6 54,9 - 22,4 

Габрово 48,2 70,6 77,5 - 48,6 66,9 73,9 - 28,8 

Разград 51,2 63,3 73,4 - 51,1 49,3 62,0 - 15,6 

Русе 57,6 71,9 80,0 - 54,5 64,9 68,9 - 17,3 

Силистра 37,6 69,4 80,7 - 38,6 61,7 69,1 - 13,3 

СИР 51,5 73,9 77,7 85,2 47,8 66,3 67,5 76,1 25,7 

Варна 57,1 76,6 77,5 - 51,6 70,5 72,5 - 30,5 

Добрич 54,1 75,2 70,4 - 44,4 64,7 53,7 - 20,5 

Търговище 29,4 65,7 82,4 - 33,0 56,9 61,3 - 14,7 

Шумен 49,8 70,5 82,5 - 52,2 62,7 71,7 - 25,2 

ЮИР 46,5 70,0 77,2 81,7 46,3 60,7 63,2 71,8 22,4 

Бургас 44,8 68,9 79,8 - 44,6 58,8 65,4 - 25,9 

Сливен 41,1 75,2 83,4 - 44,7 64,1 68,5 - 24,7 

Ст. Загора 52,3 71,4 76,0 - 46,6 63,5 61,7 - 21,5 

Ямбол 44,8 62,1 63,1 - 53,3 54,4 51,2 - 8,5 

ЮЗР 64,3 75,3 85,9 86,2 63,4 69,2 80,0 78,4 44,4 

Благоевград 60,5 71,4 75,8 - 51,1 61,2 71,9 - 33,1 

Кюстендил 52,4 59,8 78,6 - 48,6 47,5 74,9 - 15,3 

Перник 48,4 67,7 83,4 - 47,0 74,0 75,9 - 27,8 

София 44,1 51,3 73,0 - 40,1 44,0 72,3 - 21,7 

София (СО) 70,9 81,9 90,8 - 73,5 76,8 83,9 - 54,9 

ЮЦР 52,7 73,7 79,2 85,5 45,4 59,4 65,4 69,1 20,9 

Кърджали 45,8 84,4 77,3 - 35,0 67,4 62,2 - 19,6 

Пазарджик 36,1 67,8 81,7 - 27,3 48,7 55,9 - 11,0 

Пловдив 60,7 74,4 79,9 - 52,5 62,8 69,5 - 25,9 

Смолян 45,2 73,0 73,6 - 50,4 63,0 64,8 - 32,2 

Хасково 54,2 72,3 78,6 - 49,5 54,5 66,4 - 12,8 
Източник: НСИ; „Социално-икономически анализ на районите“ -НЦТР София  

Забележка: 

*Публикуваните от НСИ данни за 2021 г. са само по райони 

** Публикуваните от НСИ данни за 2021 г. са само по райони 

***Данните се наблюдават през две години, а тези за 2021 г са публикувани от НСИ по видове цифрови 

умения. Данните от DESI 2022 г са 32.6% общо за страната при 45.7% средно за ЕС. 

 

Ограничеността в ползваемостта би могла да се обясни с много ниския относителен 

дял  на лицата в България с основни или над основните цифрови умения  (най-нисък от 

страните членки), но съпоставянето между ползваемостта и уменията в регионален план 
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показва известни разминавания. Определящо за ползваемостта безспорно е възможността за 

достъп, която е различна за селските и градски райони. Достъпът на домакинствата в 

градовете (87.4%) през 2021 г. продължава да е много по-голям от този в селските райони 

(71.5%), особено в периферните територии. Тази разлика е значително по-голяма от 

териториалните различия в ЕС, където процентът на достъп е 92% в големите градове и 89% 

в по-малките градове и предградията, а достъпът до интернет в селските райони е много по-

малко ограничен (86%).  

Дисбалансите по отношение на широколентовото покритие водят до ниско търсене и 

използване на интернет и електронни услуги. Факт е, че региони, които изостават в 

цифровото си развитие, изостават и в своето социално-икономическо развитие. Налице е 

риск те да останат „информационно откъснати“, което да задълбочи другите различия. 

Допълнителното съсредоточаване върху разпространението на широколентов достъп до 

интернет в периферните и селски райони, както и върху развитието на умения и услуги в 

областта на цифровите технологии ще повлияе положително на цялостната свързаност на 

териториалните единици в държавата.  

Ефективната цифрова свързаност е основен фактор за преодоляване на цифровото 

разделение между регионите като се гарантира достъп до интернет на достъпни цени. Това 

ще подобри качеството на живот и работната среда като създаде условия за местно развитие. 

Информационните и комуникационните технологии и интернет са основен инструмент за 

развитието на икономика, основана на данни, така че разгръщането на свръхвисокоскоростна 

широколентова инфраструктура ще допринесе за постигането на целите, свързани с 

повишаване на цифровата компетентност. 

Недостатъчните цифрови, комуникационни и предприемачески умения на гражданите 

и задълбочаването на проблема с недостига на висококвалифицирана работна сила във 

високотехнологични дейности се очертават като основните пречки пред развитието на 

цифровата икономика. Необходим е стратегически координиран подход с участието на 

всички заинтересовани страни, който да осигури актуализиране на програмите за 

придобиване на цифрови умения на всички нива и части от образователната система, 

допълнителна квалификация и преквалификация на заетите и безработните, нарастване на 

броя на дипломантите в областта на точните науки, технологиите, инженерството и 

математиката (ТНТИМ), включване на работодателите в професионалното обучение, 

намаляване на цифровото разделение с фокус върху социалните групи в неравностойно 

положение. 

11.3. Регионални особености 

11.3.1. Северозападен район за планиране 

Северозападният район има предимството през територията му да преминават и двата 

основни коридора на TEN-T мрежата, преминаващи през страната - „Рейнско-Дунавски” 

(тангиращо) и „Ориент/Източно-Средиземноморски”, но транспортното обслужване е далеч 

от желаното, тъй като съставните елементи на транспортните направления на TEN-T 

коридорите (пътища, железопътни линии и пристанища) не отговарят на изискванията на 

TEN-T. 
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Сериозен проблем за транспортното обслужване в района е изключително ограничено 

развитата пътна мрежа от висок клас, с най-ниска гъстота в цялата страна и все още със само 

17 километра изградена автомагистрала. Общата гъстотата на пътната мрежа в СЗР е 

колкото средната за страната (179,5 км/1000 км2), но това се дължи на по-добре развитата 

регионална пътна мрежа, с която районът преобладаващо се обслужва. Предвид по-ниската 

изграденост на пътищата с национално значение, функциите на регионалната пътна мрежа са 

не само да осигурява пътните комуникации между областите в района, но и да осъществява 

интеграцията и връзките със съседни райони. Относителният дял на пътищата с 

национално и международно значение (автомагистрали и първи клас) -12% е най-нисък в 

страната (средна стойност 18,5%) и не позволява добра комуникация със съседните райони. 

Състоянието на пътната мрежа е определящ фактор за обслужването на населените 

места и възможностите за развитие в района. С най-добре поддържана пътна мрежа е област 

Ловеч, с 41% пътища в добро състояние, при среден показател за страната (40%). Най-зле 

поддържана е пътната мрежа в област Видин, където под една четвърт от нея е в добро 

състояние, при това намаляла с десет пункта за последните две години.  

По-ниската степен на изграденост на пътната мрежа от висок клас в СЗР ограничава 

възможностите за икономическо развитие на териториите, които са отдалечени от нея, 

понижава качеството на живота и инвестиционната им привлекателност. Влошеното 

състояние допълнително задълбочава проблемите. 

В сравнение с пътната мрежа, железопътната мрежа в СЗР е с по-добра изграденост 

и по-хомогенно развита, но гъстотата е под средната за страната. Регионалният характер на 

железопътния транспорт и състоянието на железопътната инфраструктура ограничават 

масовите пътническите превози все повече в рамките на епизодични, сезонни пътувания, с 

изключение на редовните трудови пътувания в рамките на 30 – 60 минути.  

Северната граница на СЗР съвпада с река Дунав, чийто транспортен потенциал е 

огромен, особено след изграждането на канала „Рейн-Майн-Дунав”. Водният път на река 

Дунав е един от коридорите от основната TEN-T мрежа на ЕС, които имат важна роля за 

интеграцията на регионите от Югоизточна Европа в единния пазар на ЕС. 

Достъпът на домакинствата до интернет в СЗР за последните години нараства с 

малко по-високи темпове от средните за страната, но предвид най-ниската изходна позиция, 

продължава да има най- нисък показател (73,5% за 2021 г.) от всички райони в страната. 

Подобряването на достъпа до Интернет съответно повишава и използваемостта му, 

но и в това отношение СЗР е на последно място с най-нисък показател (67,8%), въпреки че 

за същия период използваемостта в района нараства с по-високи темпове от средните за 

страната. Използваемостта на ИКТ до голяма степен се обуславя от цифровите умения на 

потребителите, но в СЗР (с най-ниски показатели за достъпност и използваемост), делът на 

лицата с основни цифрови умения (27% за 2019г.) е най-висок от всички райони в страната 

(освен този в Югозападния). Област Видин е пример за това с най-нисък достъп и 

използваемост при сравнително по-висок дял на лицата с цифрови умения. Този парадокс би 

могъл да се обясни с финансови проблеми или липса на интерес. 
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11.3.2. Северен Централен район за планиране 

През територията на Северен Централен район преминава тангиращо един от 

коридорите на основната TEN-T мрежа – „Рейнско-Дунавски”, както и други важни 

направления от основната и от широкообхватната TEN-T мрежа. 

Районът има най-висока обща гъстота на пътната мрежа в страната (198,7 км/1000 

км2), дължаща се на добре развита регионална мрежа (с най-висока гъстота). Транзитните 

потоци се пренасят само от първокласните пътища, също с висока гъстота (втора в страната), 

но често се налага регионалната пътна мрежа да поема и техните функции, тъй като на 

територията на района все още липсват функциониращи автомагистрали.  

Относителният дял на пътищата с национално и международно значение 

(автомагистрали и първи клас) в СЦР -15,5%, е по-нисък от средния за страната (18,5%), 

което затруднява добрата комуникация със съседните райони. Най-зле обслужени са 

областите Разград и Силистра, където относителният дял на първокласната пътна мрежа има 

най-ниските стойности в страната. Тези две области се обслужват главно с второкласна 

пътна мрежа, тъй като и третокласната е по-слабо развита. 

Като компенсация за ограничено развитата пътна мрежа, област Силистра единствена 

в СЦР поддържа над две трети от пътищата си в добро състояние (един от най-високите 

показатели в страната) при среден процент 40%. На другия полюс са област Русе с една пета 

от мрежата в добро състояние и особено област Разград, където само 15,6% са в добро 

състояние, наполовина по-малко от преди три години. 

Изградеността на железопътната мрежата в СЦР се характеризира с най-висока 

гъстота от всички райони в страната, но най-нисък отн. дял на удвоени линии. Като един от 

основните железопътни възли в Северна България и страната, Горна Оряховица 

предопределя и много високата гъстота на железопътната мрежа и най-висок процент 

удвоени линии в област В. Търново. 

Основен елемент на транспортната инфраструктура в СЦР е Пристанище Русе - най-

голямото речно пристанище у нас, включено в основната ТEN-T мрежа на територията на 

страната като част от направлението на коридор „Рейнско-Дунавски”. Пристанището се 

явява и част от възела за интермодални превози по другите направления от основната ТEN-T 

мрежа: София – Г. Оряховица/В. Търново – Русе – Букурещ, както и Русе (граница с Р 

Румъния) – Горна Оряховица – Стара Загора – Михайлово – Димитровград/Свиленград 

(граница с Р Турция).  

Достъпът на домакинствата до интернет в СЦР за последните години нараства с по-

високи темпове от средните за страната, но продължава да е по-нисък (82,7%) от средния 

показател за страната (83,5%). (вж Приложение Т, табл.Т5) 

Използваемостта на ИКТ нараства с един от най-високите темпове и достига 76,2%, 

което е втора най-висока стойност (след Югозападния район) от всички райони в страната. В 

СЦР се наблюдава любопитно разминаване между високата използваемост и най-ниския дял 

(19,6%) на лицата с основни цифрови умения в страната. Типичен пример са областите 
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Русе и особено Силистра с високи показатели за достъпност и използваемост и много нисък 

дял на лицата с основни цифрови умения (13-17%).  

11.3.3. Североизточен район за планиране 

Североизточният район е разположен периферно на TEN-T мрежата през страната и 

през територията му не минават транспортни направления от основната TEN-T. 

Развитието на пътната мрежа в СИР до голяма степен е свързано със значимостта и 

функциите на град Варна, надхвърлящи териториалното ниво на района, в резултат на което 

територията му е една от най-добре обслужените с автомобилен транспорт. СИР заема второ 

място (след СЦР) по гъстота на републиканската пътна мрежа (183,3 км/1000 км2), което 

се дължи на много добре развитата първокласна пътна мрежа (най-висока за страната), а 

също и на автомагистралите и регионални пътища, чиято гъстота е равна на средната за 

страната. 

Относителният дял на пътищата с национално и международно значение за СИР 

е 21,7%, което го нарежда на трето място в страната и позволява добра комуникация със 

съседните райони. С най-добро транспортно обслужване са област Шумен (с най-висок за 

страната показател) и област Варна, докато областите Търговище и особено Добрич се 

обслужват предимно с регионална пътна мрежа. 

Състоянието на пътната мрежа е определящ фактор за обслужването на населените 

места и възможностите за развитие в района. Най-добре изградената пътна мрежа в област 

Шумен е най-зле поддържана (34,6% в добро състояние), докато област Търговище е една от 

трите области в страната с най-висок дял пътна мрежа в добро състояние (65.4%).  

Районът има по-ограничено, но качествено развита железопътна мрежа в сравнение 

с другите райони от страната, заемайки предпоследното място (пред Югоизточния район) по 

гъстота на железопътната мрежа (33,1 км/1000км2). Най-добре обслужени с железопътен 

транспорт са областите Варна и Шумен, където гъстотата на функциониращите железопътни 

линии е най-голяма и в техническо отношение е достигнато високо ниво на модернизация. 

Териториите на областите Варна и Шумен са подходящи за развитие на производствени 

дейности, изискващи превоз на големи количества товари. Най-зле развита е железопътната 

мрежа в област Добрич. 

Международното пристанище Варна е важен център на транспортната система на 

страната, през който преминава голяма част от вноса и износа. Граничното положение на 

пристанището е предпоставка за ключовата му роля в икономиката на страната и района и 

поради факта, че всички стоки превозвани по вода, независимо от това дали са 

предназначени за вътрешния пазар или са транзитно преминаващи, се обработват в него.  

Достъпът на домакинствата до интернет в СИР за последните години нараства с по-

високи темпове от средните за страната и достига стойност 85,2%, по-висока от средния 

показател за страната (83,5%). 

Използваемостта на ИКТ в района нараства с най-високите темпове и достига 

76,1% (по-висока от средния показател за страната -73,9%), което е обяснимо, предвид 
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високия дял на лицата с основни цифрови умения (25,7%). Изключение прави област 

Търговище с един от най-ниските за страната дял за цифрови умения (14,7%). 

11.3.4. Югоизточен район за планиране 

През територията на Югоизточния район (ЮИР) преминава един от основните 

коридори на TEN-T мрежата - „Ориент/Източно-Средиземноморски”, както и други 

направления от основната и широкообхватна TEN-T мрежа.  

ЮИР е един от районите с най-добра изграденост на автомагистралите. По-

висока от средната за страната е и гъстотата на първокласната пътна мрежа. Добре 

развитата пътна мрежа от висок клас успешно провежда международните и национални 

транспортни потоци, но недостатъчно развитата регионалната пътна мрежа затруднява 

вътрешнорегионалните комуникации. Общата гъстота на пътната мрежа (167,2 км/1000 км2) 

е най-ниска от всички райони, което се дължи на ограничено развитата регионална пътна 

мрежа. Влошеното й състояние допълнително усложнява транспортното обслужване в 

обхвата на района. 

Относителният дял на пътищата с национално и международно значение (25,0 

км/1000 км2), както и този на второкласните пътища е най-висок за страната. Като се има 

предвид ролята на АМ и първокласни пътища за провеждане на транзитните потоци и 

осигуряване на интеграцията на пътната мрежа на страната с тази на съседните страни, 

районът има по-благоприятна позиция за интегриране както в национален, така и в 

европейски план. В най-благоприятна позиция е област Стара Загора, следвана от област 

Бургас, а на другия полюс е област Ямбол. 

Традиционно поддържана в най-добро състояние за цялата страна е пътната мрежа в 

област Сливен (73%), докато в област Стара Загора и особено в област Бургас състоянието на 

по-голямата част от пътищата се влошава. 

ЮИР има най-ограничено развита железопътна мрежа, с най-ниска гъстота за 

страната (31,6 km/1000 km2). Много добрата изграденост в област Стара Загора се 

компенсира от много ниската изграденост в област Ямбол, а и област Бургас не се 

характеризира с особено добра изграденост на железопътната мрежа. Голяма част от 

общините разчитат единствено на автомобилния транспорт, което ограничава 

икономическата и транспортна им активност.  

ЮИР има важно значение за развитието на морския транспорт и свързаните с него 

дейности. В него са разположени различни по мащаб и предназначение пристанища. 

Пристанище Бургас е единственото морско пристанище в страната, включено в основната 

TEN-T мрежа, което има връзка с АМ “Тракия” и железопътната линия „Пловдив–Стара 

Загора–Карнобат-Бургас“, формиращи част от коридора на основната TEN-T мрежа–

„Ориент/Източно-Средиземноморски”. Пристанище Несебър е част от пристанищен 

комплекс Бургас, а пристанищата Царево, Ахтопол и Поморие са с регионално значение. 

Въпреки че за последните години достъпът на домакинствата до интернет в ЮИР 

нараства с най-бързи темпове, поради ниската изходна позиция (втори най-нисък показател 
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след СЗР), достъпността в ЮИР (81,7%) продължава да бъде по-ниска от средната за 

страната.  

Подобряването на достъпа до Интернет съответно повишава и използваемостта му 

(71,8%), но въпреки че за същия период използваемостта в района нараства с по-бързи 

темпове от средните, и тук ниската изходна база не позволява догонване на средния 

показател. По-ниските стойности на използваемост корелират с по-ниския дял (22,4%) на 

лицата с основни цифрови умения. Област Ямбол отчетливо е с най-ниски показатели в 

района и за достъп и използваемост и под 10 % лица с основни цифрови умения (най-нисък 

дял за цялата страна). 

11.3.5. Югозападен район за планиране 

Югозападният район има предимството през територията му да преминава един от 

основните коридори на TEN-T мрежата, преминаващи през страната - „Ориент/ Източно -

Средиземноморски”. Поради наличието на Столичния град на територията на района, четири 

от шестте автомагистрали, изграждани в страната започват от София, свързвайки страната с 

всички съседни държави. 

Гъстотата на изградените автомагистрали в ЮЗР е най-висока в страната, по-

висока от средната е и гъстотата на първокласната пътна мрежа, но гъстотата общо на 

републиканската пътна мрежа е една от най-ниските (168,3 км/1000 км2) . ЮЗР има най-

ограничено развитата регионална пътна мрежа –с най-ниска гъстота в страната. В известна 

степен това се обуславя от спецификата на релефа, но затруднява транспортното обслужване 

в обхвата на района, допълнително усложнено от влошеното състояние на регионалната 

пътна мрежа. Особено затруднена e транспортна комуникация в област Благоевград, където 

гъстотата на пътната мрежа е най-ниска за страната и това се отнася за всички класове 

пътища –и регионалната, и пътната мрежа от висок клас. 

Относителният дял на пътищата с национално и международно значение в ЮЗР е 

втори най-висок (след ЮИ район) в страната. Във вътрешнорегионален план София област 

има най-висок дял на пътищата от висок клас, което е обяснимо предвид разположението й 

около Столицата. Второкласната пътна мрежа също е с по-висок дял, но третокласната пътна 

мрежа, обслужваща периферните райони в областта, е ограничено развита. 

На фона на ниската гъстота на пътната мрежа, състоянието й в ЮЗ район е 

сравнително добро. Впечатляващо е подобряването на пътната мрежа в област Благоевград, 

където повече от две трети е в добро състояние, нараствайки за последните две години с 20 

процентни пункта; в добри позиции в района е и област Кюстендил, където над половината 

от пътната мрежа е поддържана в добро състояние. В област София пътната мрежа в добро 

състояние е по-малко от една трета и заедно с ограничено развитата третокласна пътна 

мрежа, това влошено състояние допълнително утежнява комуникациите в периферните 

райони. 

Изградеността на железопътната мрежа в ЮЗР се характеризира с втора най-висока 

гъстота (след СЦР) в страната, резултат от изключително високата гъстота в област София 
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(столица). При все това изградеността на железопътната мрежа във всички области в ЮЗ 

район (освен Благоевград) е с гъстота по-висока от средната за страната.  

Югозападният район традиционно има най-добрите показатели в страната за достъп и 

използваемост на ИКТ. В същото време се наблюдава разделение между градските и 

селските райони - достъпът на домакинствата в градовете е много по-голям от този в 

селските райони, особено в периферните територии. 

Въпреки че напредва с най-нисък темп за последните години, ЮЗР запазва първото си 

място с най-висок достъп на домакинствата и през 2021 г (86,2%), при средна стойност за 

страната 83,5%, макар не така отчетливо, както в началото (64,3%), при средна стойност 

53,7%. 

По отношение на използваемостта се наблюдава известно насищане и макар и с най-

нисък темп на нарастване, използваемостта на ИКТ в ЮЗР продължава да бъде най-висока 

в страната (78,4%), съответстваща на най-висок дял на лицата с основни цифрови умения 

(44,4%), дължащо се на Столичния град. 

11.3.6. Южен Централен район за планиране 

Южният Централен район има предимството през територията му да преминава един 

от основните коридори на TEN-T мрежата, преминаващи през страната - „Ориент/Източно-

Средиземноморски”, както и други направления от основната и широкообхватна TEN-T 

мрежа. 

Гъстотата на пътната мрежа в ЮЦР (183,5 км/1000 км2) е по-висока от средната за 

страната, но това се дължи на по-добре развитата регионална пътна мрежа. Изключително 

ниската гъстота на първокласната пътна мрежа в района (най-ниска за страната) не може да 

се компенсира от по-високата гъстота на автомагистралите, които обслужват предимно 

северната част на района. Южната територия на ЮЦР се обслужва предимно от регионална 

пътна мрежа, което затруднява комуникациите и възможностите за развитие. 

С най-добре развита пътна мрежа са областите Хасково и Кърджали, но докато за 

област Хасково това се дължи на добре развита пътна мрежа от висок клас, за област 

Кърджали се дължи на много добре развитата регионална пътна мрежа с една от най-

високите гъстоти в страната. Най-ограничено развита е пътната мрежа в област Смолян, 

където няма изградени първокласни пътища и областта се обслужва изключително от 

регионални пътища.  

ЮЦР не получава добро транспортно обслужване от пътищата с национално и 

международно значение –относителният им дял е на предпоследно място в страната. 

Въпреки че автомагистралите на неговата територия са с относителен дял по-висок от 

средния за страната, първокласната мрежа е с най-нисък относителен дял. Районът 

определено се нуждае от доизграждане на първокласната пътна мрежа.  

Като компенсация за недобре развитата пътна мрежа, област Смолян поддържа повече 

от половината от пътната си мрежа (55,1%) в добро състояние, при среден процент за 

страната 40%. Най-зле поддържана е пътната мрежа в областите Хасково и Кърджали, 
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където, макар и с тенденция към подобряване в последните две години, пътищата в добро 

състояние са около една трета.  

Изградеността на железопътната мрежа в ЮЦР не се характеризира с добри 

показатели, което до голяма степен се дължи на планинския релеф в южната му част. 

Гъстотата за района, макар и близка, е под средната за страната, степента на удвоеност на 

железопътните линии е една от най-ниските за страната, най-нисък за цялата страна е и 

относителният дял на електрифицираните железопътни линии. В обхвата на района попадат 

област Смолян без изградена железопътна инфраструктура и област Кърджали, обслужвана 

от единична, неелектрифицирана тупикова железопътна линия.  

ЮЦР заема второ място след ЮЗР, с традиционно най-висок показател за достъпност 

на домакинствата до интернет, но с определен дисбаланс между градските и селските 

райони - достъпът на домакинствата в градовете е много по-голям от този в селските райони, 

особено в периферните територии. 

Въпреки че за последните години достъпът на домакинствата до интернет в ЮЦР 

не нараства с най-бързите темпове (макар и по-високи от средните за страната), поради 

високата изходна позиция, достъпността в ЮЦР през 2021г. (85,5%) продължава да бъде по-

висока от средната за страната (втори най-висок показател след ЮЗР). На фона на добрите 

позиции за достъпност, използваемостта на интернет в ЮЦР (69,1%) определено изостава. 

Ниската изходна база и най-нисък темп на нарастване (с изключение на ЮЗР) не позволява 

догонване на средния показател за страната и ЮЦР вече е на предпоследно място пред СЗР. 

По-ограничената използваемост в района е обяснима с ниския дял на лицата с 

основни цифрови умения (20,9%), втора най-ниска стойност след СЦР, като тук особено се 

открояват областите Пазарджик и Хасково с едва 11 до 13% от населението с цифрови 

умения. 

11.4. Изводи, заключения и препоръки 

11.4.1. Общо за транспортната и комуникационна инфраструктура 

Транспортната и комуникационната инфраструктура са с ключова значимост за 

осигуряване и гарантиране на достъпа до публични услуги (здравеопазване, 

образование, административно обслужване и т.н.), икономическата активност и 

свързаност. 

Както и в редица други сфери на икономиката, разполагаемите ресурси за обновяване 

и разширяване на транспортната и комуникационна инфраструктура са ограничени, което 

налага приоритизирането и концентрирането върху проекти и решения, които могат да имат 

значимо въздействие върху останалите икономически сфери и най-голям синергичен ефект. 

Ресурсното планиране и обезпечаване на всеки проект или инвестиционен компонент е 

необходимо да включва и компонент „човешки ресурси“ поради проявяващите се и 

засилващи се сериозни дефицити на компетенции и работна сила. 

Няколко конкретни предложения. 
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Секторните политики е препоръчително да бъдат обхванати от обща 

пространствена ориентация. 

Необходимо е  разработване на ясни правила за изпълнение на проекти, които да 

привличат частни капитали, финансират се по схемите за публично-частните 

партньорства, както и чрез концесии в областта на транспортната и комуникационна 

инфраструктура.  

Най-голямата трудност в тази област е разделянето на риска между частните 

инвеститори и публичните власти. Ясен и конкретен регулиращ документ, предварително 

разработен и оповестен от правителството, би въвел прозрачна конкурентна среда и би 

окуражил частния инвеститор да поеме повече риск във финансирането и концесионирането 

на транспортна инфраструктура. Аналогично на европейската политика и практика за 

привличане на частни инвестиции при изграждането и експлоатацията на транспортна 

инфраструктура и комуникационна инфраструктура е подходящо ежегодно правителството 

да планира средства и да обявява своите решения за съфинансиране, за предоставяне на  

държавни гаранции, за поемане на част от риска при концесиониране на конкретни 

инфраструктурни проекти. 

Приоритетно изграждане на пътната инфраструктура от мрежата TEN-T, която 

осигурява основните транспортни коридори в ЕС и свързаност на страната. 

Разработване на системи за поддръжка и ремонт на пътната и железопътна 

мрежи, с използване на съвременни компютъризирани системи за управление и 

контрол. С внедряването на такива системи ще се отстрани съществуващата практика за 

закъснели и некачествени ремонти, разпиляването и на без това недостатъчните средства. 

Проучване, анализ и съставяне на програма, със съответно финансово 

осигуряване, за повишаване на устойчивостта на транспортната инфраструктура при 

природни бедствия и аварии. Неблагоприятните атмосферни условия през последните 

година показаха редица недостатъци в устойчивостта на пътната и железопътната мрежа на 

страната. Прогнозите за климатичните промени предполагат, че и в бъдеще ще има подобни 

явления. Определено може да се констатира, че освен пряко засегнатото от наводненията 

население, най-много щети понася икономиката на страната, железопътния и автомобилен 

транспорт и особено частният бизнес. 

Обновяване и поддържане на пътната мрежа (втори и трети клас), която свързва 

по-малките населени места с агломерационните центрове, осигурява достъпа до услуги и 

работни места. 

11.4.2. Конкретни изводи и препоръки за Северозападния район 

Изграждането на скоростен път Видин–София и модернизирането на 

железопътната линия Видин – Мездра – София, както и развитието на пристанищата 

като мултимодални логистични центрове, ще осигури провеждането на мултимодални 

превози с положително влияние върху бъдещото икономическо развитие на СЗР. 
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Другото важно за района транспортно направление (в посока запад-изток) също се 

нуждае от развитие на транспортната инфраструктура, с оглед повишаване възможностите 

както за териториално, така и икономическо и социално сближаване. Доизграждането на 

АМ „Хемус” ще допринесе за това, а подобряването на транспортните връзки от 

автомагистралата към Дунавските пристанища ще създаде условия за по-пълно и 

ефективно използване на местния потенциал за развитие. 

Както за пътищата, така и за железопътните линии в СЗР, включени в TEN-T 

мрежата, се налага ускорено привеждане на параметрите им в съответствие с 

изискванията на TEN-T мрежата и съвременните стандарти, което от своя страна би дало 

силен тласък в развитието на района и особено на общините, обслужвани с подобрената 

транспортна инфраструктура. 

11.4.3. Конкретни изводи и препоръки за Северния Централен район 

Високата гъстота на пътната мрежа в СЦР не може да компенсира отсъствието на 

автомагистрали на територията на района. Наличието и на други обекти на транспортната 

инфраструктура от висок клас като „Дунав мост“, пристанище Русе и пристанище Силистра 

налагат да продължи развитието на пътната мрежа, включващо доизграждане на 

участъците от автомагистрала „Хемус” , АМ „Русе-Бяла-В. Търново“ и другите съставни 

елементи на TEN-T мрежата, които ще създадат условия за по-пълно и ефективно 

използване на местния потенциал за развитие, включително по отношение на транспорта 

като структуроопределящ сектор. Пътищата ІІ-ри и ІІІ-ти клас осигуряват добро транспортно 

обслужване и транспортна достъпност до малките и средни градове и села, но съществуват 

проблеми, свързани с влошени експлоатационни условия в някои участъци, поради 

недостатъчни ресурси за поддържането й. И това е допълнителен проблем, защото се 

установява, че за голяма част от областите в Северна България процентът на пътищата в 

добро състояние е под средния за страната, при това има области, където тенденцията за 

влошаване е постоянна.  

От особена важност за развитието на района, както и за функционирането на 

националната транспортна система се явява модернизирането на железопътното 

направление Русе-Варна, осъществяващо връзка между едноименните пристанища. Оста 

„Русе-Варна” е подходяща за разполагане на товароемки производства, изискващи превоз на 

големи обеми масови товари, особено след реализирането на Интермодалния терминал Русе, 

включен като интермодален възел в основната TEN-T мрежа за интермодален транспорт. 

Наличието на пристанищата и особено включените в ТEN-T мрежата (Русе и 

Силистра) е добър потенциал за транспортната и икономическа активност на СЦР, който не 

се усвоява напълно. Добре изградената пристанищна инфраструктура е предпоставка за 

ефективно осъществяване на превозната дейност с речен транспорт. За максимално 

ангажиране на неусвоения потенциал на пристанищата за развитието на района и страната е 

необходимо изграждане на специализирани терминали и подобряване състоянието на 

съществуващата довеждаща инфраструктура или изграждането на нови сухопътни 

транспортни връзки до речните терминали на територията на СЦР и особено в района на 

пристанище Русе. 
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11.4.4. Конкретни изводи и препоръки за Североизточния район за планиране 

Пътната мрежа в СИР е достигнала висока степен на развитие. Наличието и на други 

обекти на транспортната инфраструктура от висок клас като международното пристанище и 

международното летище Варна налагат да продължи развитието на пътната мрежа на 

територията на района, включващо доизграждането на участъците от двете 

автомагистрали „Хемус” и „Черно море”, които ще създадат условия за по-пълно и 

ефективно използване на местния потенциал за развитие, включително по отношение на 

транспорта, като структуроопределящ сектор. Неблагоприятната структура на пътната мрежа 

в част от областите, попадащи в СИР налага завишени изисквания към поддържането на 

съществуващата пътна мрежа в добро състояние.  

От особена важност за развитието на района, както и за функционирането на 

националната транспортна система се явява модернизацията на железопътното 

направление Русе-Варна, тъй като осъществява връзка между пристанище Русе на р. Дунав 

като част от „Рейнско-Дунавски” коридор от основната TEN-T мрежа и пристанище Варна 

като част от широкообхватната” TEN-T мрежа. Модернизацията на железопътната линия 

„София–Мездра–Горна Оряховица–Каспичан–Варна” се налага във връзка с важната роля 

на терминалите във Варна и железопътния фериботен комплекс, който осигурява 

възможност за транспортиране на железопътни вагони през Черно море към Украйна, Русия 

и страните от Черноморския и Кавказкия регион.  

Като утвърдил се транспортен възел с международни функции, Варна дава 

изключителни шансове за СИР да се възползва от възможностите за въвличане на по-голяма 

територия от района във вътрешните и международни превози по сухоземен и воден 

транспорт при развитието на комбинираните превози. Потенциалът за развитие на 

комбинираните вносно-износни превози през пристанищe Варна е голям. До момента почти 

всички контейнерни превози през пристанище Варна се реализират по схема “камион-

пристанище”. Тъй като повечето от тях се извършват в хинтерланд от над 150 км, то те са 

реалния потенциал за развитие на комбинираните превози по схемата “атомобил-железница-

кораб”.  

11.4.5. Конкретни изводи и препоръки за Югоизточния район 

ЮИР се откроява с добро транспортно обслужване. Наличието и на други обекти на 

транспортната инфраструктура от висок клас като международното пристанище и 

международното летище Бургас налагат да продължи развитието на пътната мрежа на 

територията на района, включващо доизграждането на автомагистрала „Черно море”. 

Необходимо е и доизграждане на довеждащите пътни направления с оглед подобряване на 

достъпа на по-отдалечените територии и балансиране на транспортното обслужване.  

Важно значение за развитието на ЮИР ще има изграждането на направлението 

“Харманли-Тополовград-Средец-Бургас” като част от тн Второстепенна Крайгранична 

южна ос „Петрич - Бургас” (Южна хоризонтала), залегнала в Приоритетите за изграждане 

на пътната инфраструктура в България до 2020 г. Оптимизацията и реконструкцията на 

пътищата по това направление като непрекъсната транспортна ос ще интегрира периферните 
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крайгранични територии по южната граница на България и ще подобри достъпа на общините 

до съответния им областен център в зоните с регистрирана най-влошена достъпност в 

България. Изграждането на такава ос с подобрени параметри ще създаде по-добри условия за 

развитие на туризма и разгръщане на потенциала на планинските райони, включително за 

предлагане на съвместни регионални туристически продукти с граничните райони на 

съседните Гърция и Турция. 

Безспорното предимство на ЮИР е наличието на Пристанище Бургас като важен 

елемент от коридора от основната TEN-T мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски”. 

Развитието на този коридор и неговото разширяване на изток, където прераства в 

ТРАСЕКА (транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия) е от особена важност за 

просперирането на района, както и за функционирането на националната транспортна 

система. То е важно за управлението и разработването на потенциални пазари на източния 

бряг на Черно море и страните от Централна Азия и за превръщане на пристанището Бургас 

в основната връзка между континента Европа и Близкия изток.  

11.4.6. Конкретни изводи и препоръки за Югозападния район 

Районът има благоприятна позиция за интегриране както в национален, така и в 

европейски план, предвид добрата изграденост на пътищата от висок клас, провеждащи 

транзитните потоци и осигуряващи интеграцията на пътната мрежа на района и страната с 

тези на съседните страни. В същото време, като част от направленията на основната TEN-T 

мрежа, някои от тях се нуждаят от доизграждане и развитие, за да отговорят на европейските 

изисквания за качество и сигурност на международните превози –АМ “Струма”, АМ 

“Европа”, скоростен път “Гюешево-Кюстендил-Радомир-Перник-София”. От особена 

важност за развитието на района, както и за функционирането на националната транспортна 

система се явява и скоростният път „Рила“, по направлението „Кюстендил- Дупница–

Самоков–п.в. Богородица–АМ „Тракия”/АМ „Хемус”. 

Оптимизацията и реконструкцията на пътищата по направлението Петрич-Гоце 

Делчев-Смолян като непрекъсната транспортна ос ще формира Второстепенната 

Крайгранична южна ос „Петрич - Бургас” (Южна хоризонтала), подобряваща влошения 

транспортен достъп на общините от граничните периферни райони.  

Вътрешно регионалните комуникации в ЮЗР са затруднени от ограничено развитата 

регионална пътна мрежа. Незадоволителното състояние на участъци от републиканската 

пътна мрежа и особено на общинската пътна мрежа допълнително влошава условията за 

комуникации в и между общините, попадащи в тези територии и това най-често са селските 

общини, за чието развитие транспортната мрежа е от решаващо значение. Необходимо е 

доизграждане на довеждащите пътни направления с оглед подобряване на достъпа на 

по-отдалечените територии и балансиране на транспортното обслужване. 

Всички главни линии от железопътната инфраструктура в страната са включени в 

TEN-T мрежата, а обслужващите ЮЗР като железопътни връзки със съседните страни са 

включени в основната TEN-T мрежа и се нуждаят от модернизация – “София-граница Р. 
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Сърбия”, “София-Перник-Радомир-граница Р. Северна Македония” и “Радомир-

Кулата/граница Р. Гърция”. 

11.4.7. Конкретни изводи и препоръки за Южния Централен район 

Пространствената организация на пътната мрежа в района не благоприятства 

успешното му интегриране в национален и европейски план. Добрата изграденост на 

автомагистралите обслужва предимно север-североизточната му част, докато южните 

територии са изолирани от транзитните потоци. Ограничено развитата първокласна пътна 

мрежа допълнително затруднява комуникациите, което прави абсолютно наложително по-

скорото модернизиране на пътя Пловдив-Смолян- Рудозем до ниво скоростен път. 

Изграждането на АМ/ скоростен път по направлението Русе-Велико Търново-Габрово-

Хасково и подобряване параметрите на юг до Кърджали-ГКПП “Маказа” ще улесни преноса 

на международните транзитни потоци към/от Румъния, Гърция и Турция.  

Необходимо е доизграждане на довеждащите пътни направления с оглед подобряване 

на достъпа на по-отдалечените територии и балансиране на транспортното обслужване. 

Незадоволителното състояние на участъци от републиканската пътна мрежа и особено на 

общинската пътна мрежа допълнително влошава условията за комуникации в и между 

общините, попадащи в тези територии и това най-често са селските общини, за чието 

развитие транспортната мрежа е от решаващо значение. 

Решаващо значение за развитието на ЮЦР ще има засилване ролята на пътното 

направление “Гоце Делчев –Доспат –Девин –Смолян –Средногорци –Ардино -Кърджали-

Момчилград –Крумовград –Ивайловград –Любимец –Харманли -Тополовград” като част от 

т.н. Второстепенна Крайгранична южна ос „Петрич – Бургас“ (Южна хоризонтала). 

Изграждането на такава ос с подобрени параметри ще създаде по-добри условия за развитие 

на туризма и разгръщане на потенциала на планинските райони, включително за предлагане 

на съвместни регионални туристически продукти с граничните райони на съседните Гърция 

и Турция. 

 

12. Благоустройство на населените места 

В националната практика е ползвано като определение за благоустрояване на 

населените места изграждането и поддържането на „водоснабдяване, канализация, 

пречистване на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация, газификация, 

създаване на зелени площи, създаване и коригиране на водни площи, течения и водни 

басейни, укрепване на свлачища, изграждане на комуникационно-транспортни и 

съобщителни мрежи и съоръжения, улично строителство и строителство на подземни и 

надземни улични проводи и съоръжения и др.“. Последващо голяма част от тези дейности са 

обединени в разбирането за техническа инфраструктура като „система от сгради, съоръжения 

и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 

електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 
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хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност“ 74. Разширявайки 

обхвата на благоустройството на населените места с благосъстоянието на населението е 

подходящо да се разгледат и откритите обекти за спортни и културни дейности, площадки за 

игра и увеселителни обекти, които са част от концепцията за качеството на живот. 

Благоустройството на населените места е разгледано от гледна точка на осигуряването 

на обществени услуги и техническа инфраструктура в областта на комуналните услуги. 

12.1. Финансиране на общинските дейности, финансова децентрализация 

В резултат на приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. 

започна постепенния процес на децентрализация на държавното управление. През 2006 г. е 

приета първата Стратегия за децентрализация (2006-2015 г.), и в момента в действие е 

Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. 

Необходимо е да се отбележи, че процесът е бавен и труден. От набелязани 151 мерки 

за децентрализация в периода 2006-2015 г. са изпълнени само 59 (39,1%), с частично 

изпълнение или в процес на изпълнение са 58 (38,4%) мерки и неизпълнение са 34 (22,5%) от 

мерките. 

Таблица 310. Някои основни параметри за финансовото състояние на общините 

към 2021 г. 

Регион 
Области, 

бр. 

Общини, 

бр. 

Средно-

годишни 

разходи за 

периода 2018 

-2021 г. 

Дял на 

средно-

годишните 

разходи от 

общите за 

страната 

Отчетени 

задължения за 

разходи по 

бюджета на 

общината към 

31.12.2021 г. 

Съотношение 

на задължения 

за разходи към 

средно-

годишните 

разходи за 

периода 2018 г. 

- 2021 г. 

Съотношение на 

просрочените 

задължения по 

бюджета на 

общината към 

отчетените 

разходи за 

последната 

година 

СЗР 5 51 793 385 152 10,9% 35 045 060 4,4% 1,4% 

СЦР 5 36 786 523 092 10,8% 21 848 228 2,8% 0,6% 

СИР 4 35 974 444 855 13,3% 27 378 537 2,8% 0,2% 

ЮЗР 5 33 2 261 092 030 31,0% 148 626 402 6,6% 1,3% 

ЮЦР 5 52 1 398 938 950 19,1% 110 874 540 7,9% 3,3% 

ЮИР 4 58 1 091 118 017 14,9% 39 352 326 3,6% 0,6% 

Общо 28 265 7 305 502 096 100,0% 383 125 093 5,2% 1,4% 

Източник: Министерство на финансите, собствени изчисления. 

 

Разработена е методика от Министерството на финансите за оценка на финансовото 

състояние на общините. Оценката се извършва за постигане на по-добро управление на 

публичните ресурси на местно ниво; по-голяма прозрачност в дейността; повишаване на 

контрола на местно ниво и спазване на фискалните правила по Закона за публичните 

 
74  Чл. 48, ал. 1 от Закон за териториално и селищно устройство, в сила от 01.06.1973 г., отменен 31.03.2001 г.; 

§5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, приет 2001 г., многократно 

изм. и доп. 



106 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

финанси. Данните и информацията от оценката показват, че съществуват затруднения за по-

високата събираемост на приходите, които са в прерогативите на общинските 

администрации. Необходими са целенасочени и конкретни мерки в тази посока.  

 

12.2. Техническа инфраструктура 

12.2.1. Водоснабдяване, канализация и енергийна инфраструктура 

През 2010 г. на международно ниво чрез две резолюции на ООН са признати като 

основни човешки права от съществено значение за пълноценен живот правото на достъп до 

чиста питейна вода и канализационна инфраструктура75. От тази гледна точка наличното 

почти 100% покритие (99,5-99,8%) гарантира достъпа до вода на почти цялото население.  

ВиК е разглеждан от гледна точка на централизирано водоснабдяване, режим на 

водоснабдяване, загуби на подаваната вода, качество на водата, отвеждане и пречистване на 

отпадни води, включително канализационни системи и ПСОВ. 

Централизирано водоснабдяване е осигурено за почти всички населени места. 

Съществуващите териториални диспропорции се дължат на наличието на неводоснабдени 

единични населени места за периферно разположени гранични общини, най-вече в областите 

Благоевград, Кърджали и Смолян. 

Относително постоянна в годините е тенденцията за прилагане на режим на 

водоснабдяване (прекъсване на водоснабдяването) в общини от областите Ловеч, Габрово и 

Търговище, което влошава качеството на живот на населението. 

Очевидните мерки за отстраняването на този проблем са: осигуряване на 

необходимото и достатъчно количество вода за задоволяване на питейно-битовите нужди на 

населението чрез съответните обновявания на инфраструктурата и изграждане на допълваща, 

например реконструкция и/или изграждане на резервоари, нови водоизточници, довеждащи 

водопроводи и т.н. Тези мерки се затрудняват от ограничеността на разполагаемите 

финансови ресурси. 

От подаваната ежегодно за потребление вода в обем 850-900 млн.куб.м. годишно, 46% 

е от повърхностни водоизточници и останалите 54% е от подземни водоизточници. От общия 

отток, който се формира на територията на страната, основната част се формира в планините 

(82%), а значително по-малка част – 18% в равнините, с което се осигурява наличието на 

чисти планински води за нуждите на водоснабдяването. Задължително подлежат на 

почистване повърхностните води от язовири, реки, езера, тъй като не отговарят на 

задължителните показатели за мътност, цвят, микробиологични показатели, наличие на 

планктон, окисляемост. При подземните води пречистването се налага значително по-рядко, 

но то е свързано с възможно наличие на манган, желязо, нитрати. 

 
75  Резолюция № 64/292 на Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г. относно правото на човека на вода и 

канализационна инфраструктура и Резолюция № 15/9 на Съвета по правата на човека на ООН от 30 

септември 2010 г. относно правата на човека и достъпа до безопасна питейна вода и канализационна 

инфраструктура 
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До около 40% от потребителите се доставя вода, която е пречистена в пречиствателни 

станции за питейни води (ПСПВ), или чрез съществуващите 57 ПСПВ се пречиства около 

350 млн.куб.м. вода годишно. От повърхностните води без пречистване се подават около 6% 

от ползваните за питейно-битови нужди (приблизително 50 млн.куб.м. годишно). 

Неефективното използване на водните ресурси се дължи на високото ниво на загуби 

на вода76, които за десетгодишен период са редуцирани едва с 3 пр.п. – от 60% през 2011 г. 

на 57% през 2020 г. (Таблица П. 19 от Приложенията) и е най-значимо в областите Добрич, 

Разград, Монтана, Сливен, Ямбол. Само в два от районите за планиране се наблюдава 

увеличение на загубите в разглеждания период, а именно – с 2 пр.п. за СЗР и с 1 пр.п. за 

СИР, като и в двата случая това се дължи на загуби по водопроводните мрежи, а не на 

нефактурирана вода. От наличните и достъпни данни за страната, в периода 2014-2020 г. 

реалните загуби при транспорта на подавана по ВиК мрежата вода варират между 

48,1% до 49,2%, което представлява около 500 млн.куб.м. годишно. 

Основната причина за високите загуби на вода е остарялата водопроводна мрежа, 

имайки предвид че над 83% от довеждащата и разпределителна водопроводна мрежа е 

изградена преди 1991 г. и материалите са амортизирани или корозирали. Над 65% от 

мрежата е изградена от етернитови тръби, около 16% от стоманени тръби и малко над 14% от 

полиетиленови или поливинилхлоридни. Възрастовата структура на мрежата оказва влияние 

и върху показателя за качеството на питейната вода от гледна точка на корозията или 

наличните натрупвания на отлагания по тръбите на мрежата. 

За разглеждания период от наличната към края на годината на 2020 г. 76175 

километра водопроводна мрежа (довеждащи и разпределителни водопроводи), 

новоизградената мрежа е 1071 км, а реконструираната – 4716 км. 

Домакинствата потребяват средно около 72% от доставяната до крайните потребители 

вода, като останалите 28% са за други потребители. За технологични нужди, или 

непитейната вода доставяна до крайните потребители е 2% (под 10 млн. куб.м. годишно, 

Таблица П. 20 от Приложенията). 

По отношение на електроенергийната мрежа – преносна и разпределителна (общо 

над 15 хил.км.), тя е добре развита и населените места са електроснабдени. От друга страна, 

трябва да се имат предвид, че населени места, в които няма изградени подстанции 110/20kV 

са с по-ограничени възможности за икономическо развитие.  

12.2.2. Системи за организирано сметосъбиране 

99,8% от населението на страната е обхванато от системи за организирано 

сметосъбиране на битови отпадъци, което представлява покритие на общо 4727 населени 

места към 2020 г. Промяната спрямо 2011 г. е 0,9 пр.п., а спрямо 2007 г. – забележителните 

7,3 пр.п. По райони за планиране, населението е покрито на 100% в СЗР и ЮИР, а в 

 
76  Относителният дял на загубите на вода са изчислени като отношение на загубите на вода от подадената от 

общественото водоснабдяване (ВиК) вода в млн. куб.м. годишно. Подадената вода е сума от общата законна 

консумация на вода (фактурирана и нефактурирана вода) и загубите на вода. Загубите на вода включват 

физическите загуби  при транспорта, неоторизирана консумация, грешки при измерването и други. 
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останалите - е изключително близо до пълната степен на покритие (Таблица П. 21 от 

Приложенията). 

Изключение от общата тенденция се наблюдава в област Габрово от СЦР, където 

обслужените населени места намаляват с 25 броя, и покритието на население с -0,1 пр.п., и 

област Пловдив от ЮЦР, където обслужените населени места намаляват с 2 броя, но 

населението е покрито напълно. Двете аномални тенденции се дължат на обезлюдяването на 

населени места в тези области, което е довело до отпадане на необходимостта от 

предоставяне на обслужване чрез система за организирано сметосъбиране на битови 

отпадъци. 

Най-динамична промяна за нарастване на покритието на обслужваното население и 

населени места е отчетена в област Стара Загора (ЮИР, 4,9 пр.п. от обслужваното население, 

47 населени места), област Кърджали (ЮЦР, 4,7 пр.п. от обслужваното население, 73 

населени места), област Видин (СЗР, 4,3 пр.п. от обслужваното население, 11 населени 

места), област София (ЮЗР, 3,1 пр.п. от обслужваното население, 42 населени места), област 

Добрич и (СИР, 2,9 пр.п. от обслужваното население, 5 населени места) и област Бургас 

(ЮИР, 2,7 пр.п. от обслужваното население, 47 населени места). 

12.3. Изводи, заключения и препоръки 

Основните системи на техническата инфраструктура, осигуряваща необходимата 

степен на благоустрояване общо за страната и по райони за планиране като цяло са добре 

развити и отбелязват разширение на обхвата в изследвания десетгодишен период, въпреки че 

значителна част от тях, особено във ВиК сектора, се нуждаят от обновяване и 

модернизиране. 

Повечето експлоатирани от ВиК оператори водоизточници и/или водовземни 

съоръжения са в добро конструктивно, техническо и експлоатационно състояние. 

Евентуални затруднения съществуват при предоставянето на обществени услуги по 

сметосъбиране и сметоизвозване, както и на някои комунални услуги в малките и отдалечени 

населени места. Преодоляването им може да се постигне чрез: 

1) Стимулиране на естественото пречистване на отпадъчни води в малките населени 

места – използване на полета с растения, които усвояват замърсителите, бактерии. 

За целта следва да се отчитат индивидуалните характеристики на средата и други 

фактори, за да се предлагат решения за бита, които не са свързани със значителни 

строителни работи, покупка на инсталации др.; 

2) Въвеждане на подхода „от врата на врата“ за събиране на специфични отпадъчни 

потоци – опасни отпадъци от бита, текстил, пластмаси и др. Така може да бъде 

осигурена заетост на лицата от рискови социални групи и да се повиши 

ефективността на разделното събиране на битовите отпадъци.  

Независимо, че населените места на територията на страната са електроснабдени, за 

диверсифициране на производството и потреблението на електроенергия на местно ниво, 

както и за намаляване на разходите и в съответствие с целите за декарбонизация, е 

необходимо: облекчаване на условията и административните режими за получаване на 
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необходимите документи и разрешителни за изграждане на ел. инсталации от ВЕИ за 

собствено потребление; дефиниране на необходимите правила и нормативни условия за 

развитие на енергийните общности и т.нар. активни потребители. 

За ефективно разходване на обществените средства (по процедури за обществени 

поръчки и средства от европейските фондове) е препоръчително във всички публични 

дейности при финансиране от национални източници да се дефинират критерии при 

изпълнението на договори и дейности 1) за влагане на отпадъчни материали (от металургия, 

строителство, и други промишлени дейности) в обекти от национално значение – пътища, 

летища и др.; 2) прилагане на принципите на кръговата икономика и биоикономиката при 

доставката и употребата на материали. 

 

/п/ 

Зорница Русинова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 
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Таблица П. 1.БВП млн. лв. райони от ниво 2 за периода  2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 81124 82646 82242 84150 89600 95390 102741 109964 120395 119951 

Северозападен 5879 5857 5769 5981 6025 6294 6931 7693 7743 8203 

Северен 

централен 6396 6639 6685 6949 7106 7422 7928 8433 8960 8974 

Североизточен 8677 8995 8941 9344 9734 10125 10839 11676 12401 12108 

Югоизточен 9660 10115 10175 10660 10917 12374 13253 13277 13405 12447 

Югозападен 39138 39274 39050 39762 43161 45838 49404 53312 60849 60646 

Южен централен 11374 11766 11622 11455 12656 13338 14386 15573 17037 17574 

 

Таблица П. 2. БВП млн. лв. -  Северозападен район от ниво 2 по области 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Северозападен 5879 5857 5769 5981 6025 6294 6931 7693 7743 8203 

Видин 566 558 570 578 581 583 652 682 736 726 

Враца 1671 1665 1474 1686 1600 1663 1986 2470 2149 2469 

Ловеч 1017 1028 1022 1057 1052 1150 1169 1218 1279 1331 

Монтана 912 922 976 940 1013 1074 1176 1186 1228 1265 

Плевен 1713 1683 1727 1720 1779 1824 1948 2136 2351 2412 

 

Фигура П. 3. БВП млн. лв. -  Северозападен район от ниво 2 по области 2011-2020 
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Таблица П. 3. БВП млн. лв. -  Северен централен  район от ниво 2 по области 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Северен централен 6396 6639 6685 6949 7106 7422 7928 8433 8960 8974 

Велико Търново 1860 1914 1961 1946 2042 2104 2243 2483 2606 2656 

Габрово 1085 1121 1073 1149 1208 1274 1392 1481 1561 1556 

Разград 849 946 942 966 917 975 1034 1100 1168 1173 

Русе 1920 2010 2053 2210 2257 2377 2505 2595 2786 2696 

Силистра 682 648 656 677 681 692 754 774 839 892 

 

Фигура П. 4. БВП млн. лв. - Северен централен  район от ниво 2 по области 2011-2020 

 

 

Таблица П. 4. БВП млн. лв. -  Североизточен район от ниво 2 по области 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Североизточен 8677 8995 8941 9344 9734 10125 10839 11676 12401 12108 

Варна 5274 5474 5358 5773 6041 6187 6659 7319 7729 7346 

Добрич 1383 1402 1427 1436 1451 1513 1604 1610 1739 1744 

Търговище 813 847 861 826 897 1004 1025 1121 1171 1217 

Шумен 1207 1272 1296 1309 1345 1421 1551 1626 1763 1802 
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Фигура П. 5. БВП млн. лв. -  Североизточен район от ниво 2 по области 2011-2020 

 

 

Таблица П. 5. БВП млн. лв. -  Югоизточен район от ниво 2 по области 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Югоизточен 9660 10115 10175 10660 10917 12374 13253 13277 13405 12447 

Бургас 4069 4074 4116 3804 4364 4799 5176 5185 5535 4579 

Сливен 1160 1224 1103 1152 1130 1225 1343 1428 1514 1580 

Стара Загора 3545 3864 4047 4723 4403 5298 5639 5501 5152 5071 

Ямбол 887 953 909 982 1020 1053 1096 1163 1204 1217 

 

Фигура П. 6. БВП млн. лв. -  Югоизточен район от ниво 2 по области 2011-2020 
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Таблица П. 6. БВП млн. лв. -  Южен централен район от ниво 2 по области 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Южен централен 11374 11766 11622 11455 12656 13338 14386 15573 17037 17574 

Кърджали 863 961 926 915 983 1041 1139 1291 1502 1760 

Пазарджик 1993 2092 1981 1855 2132 1998 2135 2371 2546 2771 

Пловдив 6095 6235 6358 6251 6891 7595 8182 8814 9703 9765 

Смолян 902 920 877 905 991 976 1089 1130 1227 1235 

Хасково 1521 1557 1481 1529 1658 1727 1841 1968 2059 2043 

 

Фигура П. 7. БВП млн. лв. -  Южен централен район от ниво 2 по области 2011-2020 
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Таблица П. 7. БВП млн. лв. -  Югозападен район от ниво 2 по области 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Югозападен 39138 39274 39050 39762 43161 45838 49404 53312 60849 60646 

Благоевград 2313 2405 2421 2396 2479 2588 2747 2992 3156 3134 

Кюстендил 860 852 844 894 962 972 1020 1118 1123 1123 

Перник 880 794 750 765 768 872 968 1116 1129 1120 

София 2933 3037 2704 2803 3158 3174 3700 3614 3893 3988 

София (столица) 32151 32186 32330 32904 35795 38233 40970 44473 51549 51281 

 

 

 

Фигура П. 8. БВП млн. лв. -  Югозападен район от ниво 2 по области 2011-2020 
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Таблица П. 8. БВП на човек от населението – лв. 2011 – 2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 11040 11312 11320 11649 12483 13383 14520 15653 17259 17299 

Северозападен 6979 7056 7062 7441 7622 8103 9086 10269 10532 11327 

Северен централен 7457 7820 7956 8365 8661 9158 9907 10680 11504 11667 

Североизточен 9000 9372 9352 9812 10277 10750 11574 12536 13378 13110 

Югоизточен 8980 9450 9547 10047 10343 11792 12709 12818 13039 12177 

Югозападен 18353 18438 18349 18699 20328 21639 23394 25323 29000 29022 

Южен централен 7707 8022 7972 7901 8783 9320 10119 11015 12096 12505 

 

Таблица П. 9. БДС млн.лв. – 2011 – 2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 70807 71899 70902 72985 77389 82144 88356 95278 103952 103977 

Северозападен 5132 5109 4984 5191 5219 5429 5954 6672 6689 7110 

Северен централен 5585 5793 5778 6031 6150 6399 6813 7312 7740 7779 

Североизточен 7578 7824 7708 8107 8408 8718 9324 10118 10707 10495 

Югоизточен 8434 8836 8794 9251 9457 10684 11374 11513 11581 10789 

Югозападен 34146 34067 33590 34464 37195 39412 42532 46161 52516 52570 

Южен централен 9932 10270 10046 9940 10959 11503 12359 13502 14719 15233 

 

 

 

 

Фигура П. 9. БДС млн.лв. – 2011 – 2020 
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Таблица П. 10. БДС по икономически сектори, млн. лв. 

Период Сектор/Район Общо СЗР СЦР СИР ЮИР ЮЗР ЮЦР 

2011 Аграрен 3782 643 600 608 538 515 878 

Индустрия 20306 1687 1727 2190 3388 7787 3528 

Услуги 46719 2802 3259 4780 4509 25844 5526 

2012 Аграрен 3661 599 594 595 523 523 828 

Индустрия 20978 1720 1956 2299 3746 7484 3773 

Услуги 47260 2790 3243 4930 4567 26060 5670 

2013 Аграрен 3714 621 630 597 531 516 819 

 Индустрия 19336 1583 1885 2155 3605 6524 3585 

 Услуги 47852 2780 3263 4957 4659 26551 5642 

2014 Аграрен 3836 651 628 629 558 557 813 

 Индустрия 19728 1699 1974 2289 3952 6504 3309 

 Услуги 49421 2841 3429 5188 4742 27402 5818 

2015 Аграрен 3638 620 582 601 530 547 758 

 Индустрия 21524 1705 2035 2410 3935 7302 4137 

 Услуги 52226 2893 3532 5398 4992 29347 6063 

2016 Аграрен 3866 720 600 629 559 567 792 

 Индустрия 23322 1776 2177 2535 4987 7503 4344 

 Услуги 54956 2934 3621 5554 5137 31343 6366 

2017 Аграрен 4152 704 651 698 625 621 853 

 Индустрия 24633 2052 2275 2615 5172 8009 4511 

 Услуги 59571 3199 3887 6011 5577 33902 6996 

2018 Аграрен 3722 608 588 613 557 559 797 

 Индустрия 24637 2438 2476 2748 4737 7479 4759 

 Услуги 66919 3626 4248 6757 6220 38122 7946 

2019 Аграрен 3902 646 627 660 595 564 810 

 Индустрия 26108 2160 2496 2797 4329 9064 5262 

 Услуги 73941 3883 4617 7251 6657 42888 8646 

2020 Аграрен 4205 703 668 676 612 628 919 

 Индустрия 26297 2383 2404 2877 3705 9310 5619 

 Услуги 73474 4025 4707 6943 6472 42631 8696 
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Таблица П. 11. БДС по икономически сектори, млн.лв. 

  ОБЩО СЗР СЦР СИР ЮИР ЮЗР ЮЦР 

Аграрен               

2011 3782 643 600 608 538 515 878 

2012 3661 599 594 595 523 523 828 

2013 3714 621 630 597 531 516 819 

2014 3836 651 628 629 558 557 813 

2015 3638 620 582 601 530 547 758 

2016 3866 720 600 629 559 567 792 

2017 4152 704 651 698 625 621 853 

2018 3722 608 588 613 557 559 797 

2019 3902 646 627 660 595 564 810 

2020 4205 703 668 676 612 628 919 

Индустрия               

2011 20306 1687 1727 2190 3388 7787 3528 

2012 20978 1720 1956 2299 3746 7484 3773 

2013 19336 1583 1885 2155 3605 6524 3585 

2014 19728 1699 1974 2289 3952 6504 3309 

2015 21524 1705 2035 2410 3935 7302 4137 

2016 23322 1776 2177 2535 4987 7503 4344 

2017 24633 2052 2275 2615 5172 8009 4511 

2018 24637 2438 2476 2748 4737 7479 4759 

2019 26108 2160 2496 2797 4329 9064 5262 

2020 26297 2383 2404 2877 3705 9310 5619 

Услуги               

2011 46719 2802 3259 4780 4509 25844 5526 

2012 47260 2790 3243 4930 4567 26060 5670 

2013 47852 2780 3263 4957 4659 26551 5642 

2014 49421 2841 3429 5188 4742 27402 5818 

2015 52226 2893 3532 5398 4992 29347 6063 

2016 54956 2934 3621 5554 5137 31343 6366 

2017 59571 3199 3887 6011 5577 33902 6996 

2018 66919 3626 4248 6757 6220 38122 7946 

2019 73941 3883 4617 7251 6657 42888 8646 

2020 73474 4025 4707 6943 6472 42631 8696 

 

Таблица П. 12. Разходи за придобиване на ДМА 2011 – 2020 г. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

общо за страната 17913925 1163025 18089215 20123833 21191026 17671830 17628630 19249299 21873680 23157131 

Северозападен 986136 1163025 1090610 1174282 1519315 1048213 962637 1055011 1111075 1096272 

Северен 

централен 1217775 1279441 1356104 1503219 1770600 1311224 1293664 1458559 1593267 1511728 

Североизточен 1813295 1855328 2067581 1980140 2554872 1699996 2059160 2247188 2151108 1910274 

Югоизточен  2138085 2996234 2954486 3197989 2838777 2015270 2456648 2474456 2365730 2141528 

Югозападен 9539838 9118842 8277921 9510605 9606486 8740442 8176873 8921198 10879749 13594362 

Южен централен 2218796 2678622 2342513 2757598 2900976 2856685 2679648 3092887 3772751 2902967 
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Фигура П. 10. Разходи за придобиване на ДМА 2011 – 2020 г. 

 

 

Таблица П. 13. Малки и средни предприятия 

брой 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 365484 371299 376637 383153 392721 29086 405566 412782 418922 410846 

Северозападен  27924 28222 28146 28308 28535 28866 28723 29075 29167 28634 

Северен централен  34392 34504 34474 34641 35438 35957 36203 36344 36601 36228 

Североизточен  49769 50421 50977 51465 52548 53556 53074 53523 54178 52582 

Югоизточен  52322 53603 54390 55311 56518 57475 57322 58219 58992 56374 

Югозападен  135934 138676 142625 146662 151600 157948 159300 163048 166176 164454 

Южен централен  65143 65873 66025 66766 68082 70407 70944 72573 73808 72574 

 

Фигура П. 11. Малки и средни предприятия (брой) 
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Таблица П. 14. Заети лица и брой предприятия по райони за планиране и размер на 

предприятията, 2011-2020 г. 

    2011 2012 2013 2014 2015 

Р-н 
Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

    брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

СЗР 

Общо 27974 153990 28271 153330 28194 152089 28352 151495 28580 150968 

0 - 9 25706 50791 26005 50694 25968 50925 26146 50645 26352 50475 

10 - 49 1858 37392 1862 37158 1821 36248 1809 36615 1828 36609 

50 - 249 360 35241 355 34894 357 34535 353 34779 355 34681 

250 + 50 30566 49 30584 48 30381 44 29456 45 29203 

СЦР 

Общо 34470 199985 34580 197501 34550 198063 34716 196536 35510 198113 

0 - 9 31393 61922 31551 61116 31541 60769 31798 60710 32543 61414 

10 - 49 2475 49145 2435 47908 2428 48182 2344 46972 2393 48013 

50 - 249 524 50741 518 49595 505 49433 499 49147 502 49961 

250 + 78 38177 76 38882 76 39679 75 39707 72 38725 

СИР 

Общо 49859 242378 50509 240050 51063 239921 51554 243853 52631 245477 

0 - 9 46144 82639 46832 83010 47358 82454 47757 82381 48779 82025 

10 - 49 3089 61189 3052 60902 3090 61781 3156 62751 3216 63902 

50 - 249 536 47761 537 47937 529 48373 552 49633 553 50747 

250 + 90 50789 88 48201 86 47313 89 49088 83 48803 

ЮИР 

Общо 52409 274309 53689 271972 54472 272452 55394 276410 56600 279276 

0 - 9 48539 91124 49808 91787 50598 92022 51535 93019 52713 92967 

10 - 49 3226 63051 3242 63092 3225 62787 3211 62658 3233 62594 

50 - 249 557 52493 553 51103 567 53271 565 52972 572 53614 

250 + 87 67641 86 65990 82 64372 83 67761 82 70101 

ЮЗР 
Общо 136264 841880 138998 836054 142955 839894 146996 855620 151933 870102 

0 - 9 124958 232909 128020 233144 131969 233028 136044 235404 140679 238113 
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    2011 2012 2013 2014 2015 

Р-н 
Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

    брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

10 - 49 9214 180554 8902 176137 8923 176397 8892 176758 9184 182167 

50 - 249 1762 168170 1754 170460 1733 169268 1726 172374 1737 174211 

250 + 330 260247 322 256313 330 261201 334 271084 333 275611 

ЮЦР 

Общо 65264 353995 65989 350765 66149 347840 66893 351684 68206 357159 

0 - 9 59891 118055 60718 116267 60938 115305 61708 116340 62839 117074 

10 - 49 4455 89220 4337 85754 4281 84406 4244 84273 4410 87296 

50 - 249 797 79973 818 83041 806 81311 814 81770 833 83747 

250 + 121 66747 116 65703 124 66818 127 69301 124 69042 

Продължение на таблицата 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Р-н 
Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

    брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

СЗР 

Общо 28906 150120 28765 150613 29118 149597 29210 147071 28674 138749 

0 - 9 26677 51638 26504 52163 26908 51961 27019 51462 26660 49235 

10 - 49 1850 37207 1880 36912 1819 35372 1812 35418 1662 32513 

50 - 249 339 33995 339 33663 348 34145 336 32507 312 30496 

250 + 40 27280 42 27875 43 28119 43 27684 40 26505 

СЦР 

Общо 36030 201708 36273 202980 36415 200677 36671 198036 36294 187219 

0 - 9 33028 63615 33245 63843 33448 63904 33710 63290 33563 61286 

10 - 49 2436 48908 2459 49165 2407 48013 2405 47300 2227 44233 

50 - 249 493 49045 499 49548 489 48238 486 47877 438 44293 

250 + 73 40140 70 40424 71 40522 70 39569 66 37407 

СИР 

Общо 53634 250128 53152 252421 53605 253847 54258 252457 52661 233378 

0 - 9 49849 87537 49262 87419 49722 87028 50357 87156 49078 83066 

10 - 49 3145 62931 3258 65149 3260 66082 3248 64846 3010 60221 

50 - 249 562 52337 554 52688 541 52065 573 54207 494 45918 

250 + 78 47323 78 47165 82 48672 80 46248 79 44173 

ЮИР 

Общо 57556 284850 57408 289894 58304 288973 59077 284969 56455 261972 

0 - 9 53684 97074 53424 97433 54410 97977 55166 97896 52933 91591 

10 - 49 3238 62542 3342 64391 3251 63146 3289 63273 2963 57023 

50 - 249 553 52992 556 52198 558 52795 537 50949 478 44642 

250 + 81 72242 86 75872 85 75055 85 72851 81 68716 

ЮЗР 

Общо 158286 901603 159644 921451 163399 936286 166538 948546 164797 911205 

0 - 9 146754 253074 147768 258830 151485 261614 154342 264568 153298 258004 

10 - 49 9407 185777 9753 193782 9732 193579 9927 194648 9371 184394 

50 - 249 1787 178624 1779 179282 1831 185602 1907 190963 1785 178524 

250 + 338 284128 344 289557 351 295491 362 298367 343 290283 

ЮЦР Общо 70525 368102 71068 376149 72694 379052 73927 379409 72683 358551 
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    2016 2017 2018 2019 2020 

Р-н 
Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица 

    брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

0 - 9 65131 124055 65551 126016 67161 125941 68386 127124 67481 121483 

10 - 49 4424 87841 4519 89460 4513 89032 4523 88586 4256 83811 

50 - 249 852 86075 874 88137 899 90843 899 90800 837 84159 

250 + 118 70131 124 72536 121 73236 119 72899 109 69098 

 

Таблица П. 15. Разходи за НИРД, хил. лв. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 429566 496176 521682 664829 850457 734274 760234 828904 1002132 1023790 

Северозападен 7169 9179 10671 11900 33265 29752 31285 37437 32106 31830 

Северен централен 7929 7443 9799 10661 37218 30654 30226 26612 30462 31642 

Североизточен 17733 19902 29741 33763 35566 51545 51626 49750 63852 45651 

Югоизточен 13685 15481 16580 27459 36415 33892 39094 42137 47798 45087 

Югозападен 360548 416954 430305 550827 642876 522683 538651 603853 736037 778431 

Южен централен 22502 27217 24586 30219 65117 65748 69352 69115 91877 91149 

 

Таблица П. 16. Персонал, зает с НИРД по сектори и статистически райони 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо Общо 20810 21677 22307 25484 29591 32306 31221 34610 34986 35087 

СЗР 578 888 887 880 1374 1479 1396 1746 1639 1668 

СЦР 1563 1459 1484 1932 2299 1896 2120 2326 2350 2168 

СИР 2016 2171 2296 3019 3314 3199 3388 3673 3687 3461 

ЮИР 1354 1504 1552 1683 2211 2256 2119 2578 2730 2675 

ЮЗР 13387 13670 13981 15585 17349 20066 18837 20401 20175 20654 

ЮЦР 1912 1985 2107 2385 3044 3410 3361 3886 4405 4461 

Предприятия Общо 2970 3533 4541 6384 11356 13565 13114 15949 16529 16589 

СЗР .. .. .. .. 759 864 852 1134 979 804 

СЦР .. 205 282 398 800 735 922 1107 1268 1257 

СИР 219 .. 300 .. 722 785 722 900 951 819 

ЮИР .. 287 .. 406 1100 1074 1011 1362 1392 1463 

ЮЗР 1625 2108 .. .. 6586 8290 8015 9473 9903 10297 

ЮЦР 431 470 .. .. 1389 1817 1592 1973 2036 1949 

Държавен Общо 9437 9582 9227 9125 8713 8644 8577 8719 8882 8787 

СЗР 434 514 504 488 450 432 .. 468 470 431 

СЦР 115 147 144 141 97 95 94 93 104 104 

СИР 601 637 577 709 643 645 634 716 735 715 

ЮИР 293 321 324 315 245 292 .. 297 328 327 

ЮЗР 7457 7422 7120 6928 6766 6676 6634 6608 6660 6606 

ЮЦР 537 541 558 544 512 504 510 537 585 604 

Висше 

образование 

Общо 8258 8368 8279 9795 9325 10025 9287 9765 9376 9492 

СЗР .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

СЦР 1141 1107 1058 1393 1402 1066 1104 1126 978 807 

СИР .. 1289 1397 1939 1937 .. .. .. .. .. 

ЮИР 796 .. .. .. .. 890 813 .. .. 872 

ЮЗР .. 3959 3755 4135 3822 5066 3999 4201 3469 3605 

ЮЦР .. 967 1039 1243 1137 1059 1220 1331 1741 1858 

Нетърговски 

организации 

Общо 145 194 260 180 197 72 243 177 199 219 

СЗР - - - - .. .. - .. .. .. 

СЦР .. - - - - - - - - - 

СИР .. .. 22 .. 12 .. .. .. .. .. 

ЮИР .. .. - .. .. - .. .. .. 13 

ЮЗР .. 181 .. .. 175 34 189 119 143 146 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЮЦР .. 7 .. .. 6 30 39 45 43 50 

 

 

Таблица П. 17. Чуждестранни преки инвестиции, хил.евро 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 21644918 21950596 23339733 21581580 23163273 23508865 24475196 24919589 25341513 26884352 

Северозападен 539099 573295 700969 664722 620795 512084 560673 469721 623845 678528 

Северен централен 807175 841791 879943 905312 876758 981831 1023630 1111657 1120593 1136615 

Североизточен 2018735 2024997 2041480 2093917 2271914 2359757 2568879 2579481 2459891 2248785 

Югоизточен 2947249 2866240 3385949 2057291 2897056 2847712 2983233 3203109 3308981 3581538 

Югозападен 13423894 13611095 13959047 13561494 14053147 14238769 14496157 14562477 14978348 16324616 

Южен централен 1908766 2033179 2372346 2298845 2443604 2568712 2842624 2993144 2849855 2914269 

 

Фигура П. 12. Чуждестранни преки инвестиции, хил.евро 

 

 

Таблица П. 18. Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия 

сектор към 31.12., хил.евро 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо за страната 21644918,0 21950596,1 23339733,1 21581579,6 23163272,7 

Северозападен 539099,1 573295,3 700969,0 664722,1 620794,8 

Видин 33057,9 61232,6 59324,3 51686,2 77842,1 

Враца 172668,2 152754,8 157668,4 138052,7 85676,3 

Ловеч 133061,3 132962,7 134793,3 133999,9 147443,1 

Монтана 25384,1 31380,1 38093,7 34218,1 27354,6 

Плевен 174927,6 194965,1 311089,3 306765,2 282478,7 

Северен централен 807175,4 841791,2 879943,1 905311,8 876758,0 
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 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Велико Търново 73033,8 84292,3 89565,5 108175,5 121708,1 

Габрово 271647,9 270817,2 254822,5 265204,8 284368,2 

Разград 119731,1 126314,7 129260,1 114509,4 104855,0 

Русе 335086,3 347321,9 372823,2 385754,8 337023,4 

Силистра 7676,3 13045,1 33471,8 31667,3 28803,3 

Североизточен 2018734,6 2024996,6 2041479,7 2093916,7 2271913,7 

Варна 1500599,7 1471179,2 1424057,7 1679193,0 1760956,7 

Добрич 233539,4 261811,9 299945,1 111566,1 202893,7 

Търговище 193503,9 186336,8 208880,9 198286,2 204743,6 

Шумен 91091,6 105668,7 108596,0 104871,4 103319,7 

Югоизточен 2947248,8 2866239,7 3385948,9 2057290,7 2897055,6 

Бургас 1811907,3 2023505,8 2438309,0 937226,7 1704391,8 

Сливен 504970,8 107482,6 97402,2 92702,1 90251,5 

Стара Загора 562142,6 668907,3 796979,5 969270,6 1023382,2 

Ямбол 68228,1 66344,0 53258,2 58091,3 79030,1 

Югозападен 13423894,0 13611094,7 13959046,8 13561493,8 14053146,8 

Благоевград 257517,3 306899,0 353627,1 384666,4 446364,4 

Кюстендил 25891,6 33060,3 38794,3 43524,1 42027,5 

Перник 258330,8 244496,4 229717,1 218998,9 178901,7 

София 1295597,4 1323132,0 1262892,4 1239077,7 1274063,4 

София (столица) 11586556,9 11703507,0 12074015,9 11675226,7 12111789,8 

Южен централен 1908766,1 2033178,6 2372345,6 2298844,5 2443603,8 

Кърджали 76300,8 91542,0 112929,3 143950,7 176317,0 

Пазарджик 397258,9 431090,9 460436,5 472034,6 486356,6 

Пловдив 1259572,0 1340733,9 1648669,2 1546359,6 1592531,3 

Смолян 72584,5 75502,9 76025,3 75175,4 83063,9 

Хасково 103049,9 94308,9 74285,3 61324,2 105335,0 

Продължение на таблицата: 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо за страната 23508864,9 24475195,8 24919589,3 25341512,8 26884352,0 

Северозападен 512084,1 560673,2 469721,3 623845,0 678528,3 

Видин 71466,3 73043,4 80908,5 86281,1 79389,7 

Враца 76902,5 108893,3 106294,2 80028,6 121983,8 

Ловеч 139149,7 114072,5 120981,5 147116,9 139125,1 

Монтана 36977,7 38190,7 35542,2 35355,7 36326,8 

Плевен 187587,9 226473,3 125994,9 275062,7 301702,9 

Северен централен 981830,7 1023630,2 1111657,2 1120593,1 1136615,3 

Велико Търново 147374,7 134033,6 140661,9 127449,7 92723,8 

Габрово 302616,2 326308,9 338201,2 340908,7 347581,9 

Разград 131299,9 152460,1 175489,6 .. 209728,4 

Русе 367854,6 374814,5 429189,7 426453,9 445185,5 
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 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Силистра 32685,3 36013,1 28114,8 .. 41395,7 

Североизточен 2359757,1 2568878,5 2579480,7 2459891,1 2248785,0 

Варна 1785197,8 1946022,5 1869907,2 1748716,0 1487864,7 

Добрич 244206,0 270242,6 311762,5 291939,3 369227,0 

Търговище 227260,6 244815,1 280506,0 304916,8 273659,2 

Шумен 103092,7 107798,3 117305,0 114319,0 118034,1 

Югоизточен 2847711,8 2983233,0 3203109,3 3308980,7 3581538,1 

Бургас 1746015,0 1887318,4 2059421,2 2137119,4 2411097,0 

Сливен 124198,5 139288,5 161504,5 158700,0 159030,0 

Стара Загора 920971,3 905945,8 929285,0 971972,4 971733,8 

Ямбол 56527,0 50680,3 52898,6 41188,9 39677,3 

Югозападен 14238769,4 14496156,6 14562477,3 14978348,2 16324616,2 

Благоевград 482986,7 474396,6 499326,7 526749,4 517670,9 

Кюстендил 43720,3 42782,0 42946,4 43398,1 40859,1 

Перник 186558,1 204135,9 199061,6 186984,2 224253,0 

София 1313942,5 1464101,1 1389012,0 1527868,6 1559169,0 

София (столица) 12211561,8 12310741,0 12432130,6 12693347,9 13982664,2 

Южен централен 2568711,8 2842624,3 2993143,5 2849854,7 2914269,1 

Кърджали 153123,8 256162,3 291633,2 321008,2 256413,9 

Пазарджик 480424,8 505855,8 516146,3 476318,1 431025,2 

Пловдив 1731001,7 1895015,2 1911938,6 1778214,4 1990551,6 

Смолян 83761,4 82919,7 90632,8 91260,0 58046,8 

Хасково 120400,1 102671,3 182792,6 183054,0 178231,6 
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Приложения А (към раздел 9 „Социални услуги“). 

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) има нормативно определени 

ангажименти, свързани с лицензирането на частните доставчици на социални услуги по чл. 

31, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), поради което първичните данни, които 

събира, обработва и анализира се отнасят до осъществяваните от тях дейности по 

предоставяне на социални услуги. Първичният администратор на данните за социалните 

услуги, делегирани от държавата дейности е Агенцията за социално подпомагане 

(https://asp.government.bg). В тази връзка е представена информация за социалните услуги, 

предоставяни от лицензирани частни доставчици на социални услуги в районите за 

планиране (статистическите райони от NUTS-2). 

Важно е да се отбележи, че данните, съдържащи се в графиките по-долу се отнасят до 

предоставяните социални услуги от лицензирани частни доставчици на социални услуги, 

които са уведомили АКСУ по надлежния ред за стартиране на дейностите по тяхното 

предоставяне, като в същите са видими и регионалните дисбаланси. 

Тези дисбаланси са илюстрирани чрез процентното разпределение на социалните 

услуги, предоставяни от лицензираните частни доставчици на социални услуги в районите за 

планиране (Фигура П. 13) и разпределението им по видове социални услуги (Фигура П. 14). 

Фигура П. 13. Социални услуги, предоставяни от лицензирани частни доставчици в 

районите за планиране към 30.06.2022 г., в %. 
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Фигура П. 14. Видове социални услуги, предоставяни от лицензираните частни 

доставчици в районите за планиране към 30.06.2022 г., брой 

 

 

Съгласно регламента на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗСУ в зависимост от възрастта на 

потребителите социалните услуги могат да са за деца и за пълнолетни лица, като в 

зависимост от специфичните нужди на потребителите социалните услуги те могат да бъдат 
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2. деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; 

3. родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и 

кандидати за приемни семейства; 

4. деца и пълнолетни лица с увреждания; 

5. пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на 

последици от такава ситуация; 
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Поради многообразието на цитираните по-горе целеви групи потребители, 

информацията, която предоставяме е агрегирана единствено по вид социална услуга. 

Информацията за целевите групи по съответните видове предоставяни социални 

услуги е публично достъпна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на 

АКСУ на адрес: https://aksu.government.bg/soczialni-uslugi/ 

Приложено предоставяме и информация за разпределението на всеки един от 

видовете социални услуги по смисъла на чл. 15 от ЗСУ: 

 

Фигура П. 15. Социална услуга „Информиране и консултиране“, разпределение по 

райони за планиране, брой 

 

 

Фигура П. 16. Социална услуга „Застъпничество и посредничество“, разпределение по 

райони за планиране, брой 
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Фигура П. 17. Социална услуга „Общностна работа“, разпределение по райони за 

планиране, брой 

 

 

Фигура П. 18. Социална услуга „Терапия и рехабилитация“, разпределение по райони 

за планиране, брой 
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Фигура П. 19. Социална услуга „Обучение за придобиване на умения“, разпределение 

по райони за планиране, брой 

 

 

Фигура П. 20. Социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, 

разпределение по райони за планиране, брой 
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Фигура П. 21. Социална услуга „Дневна грижа“, разпределение по райони за 

планиране, брой 

 

 

Фигура П. 22. Социална услуга „Резидентна грижа“, разпределение по райони за 

планиране, брой 
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Фигура П. 23. Социална услуга „Осигуряване на подслон“, разпределение по райони за 

планиране, брой 

 

 

Фигура П. 24. Социална услуга „Асистентска подкрепа“, разпределение по райони за 

планиране, брой 

0

10

20

30

40

50

60

16

26 25
21

58

27

0

2

4

6

8

3

8

3
4

5
6



136 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

4 4

7
8

14

1



137 

ИСС/4/025/2022 г. Временно действаща комисия 

 

 

Таблица П. 19. Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) по статистически 

райони 

Статистически райони  

2011 2020 2020-2011 2020/2011 2011 2020 

(Млн.м3/год.) Изм.,% Относителен дял, % 

България             

Подадена вода, общо 934,63 858,57 -76,06 -8% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 370,26 366,12 -4,14 -1% 40% 43% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана) 370,26 339,59 -30,67 -8% 40% 40% 

             Доставена вода на домакинствата 266,33 257,20 -9,12 -3% 28% 30% 

             Доставена на други потребители 103,93 82,39 -21,54 -21% 11% 10% 

   Нефактурирана вода . 26,52       3% 

Загуби на вода, общо 564,38 492,46 -71,92 -13% 60% 57% 

Северозападен             

Подадена вода, общо 90,08 87,07 -3,01 -3% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 37,22 33,92 -3,30 -9% 41% 39% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана вода) 37,22 31,45 -5,77 -16% 41% 36% 

             Доставена вода на домакинствата 28,57 25,41 -3,16 -11% 32% 29% 

             Доставена на други потребители 8,65 6,04 -2,61 -30% 10% 7% 

   Нефактурирана вода . 2,47       3% 

Загуби на вода, общо 52,86 53,15 0,30 1% 59% 61% 

Северен централен             

Подадена вода, общо 94,63 83,55 -11,08 -12% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 39,58 37,58 -2,00 -5% 42% 45% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана вода) 39,57 35,95 -3,63 -9% 42% 43% 

             Доставена вода на домакинствата 29,13 27,32 -1,80 -6% 31% 33% 

             Доставена на други потребители 10,45 8,62 -1,82 -17% 11% 10% 

   Нефактурирана вода . 1,63       2% 

Загуби на вода, общо 55,06 45,97 -9,08 -16% 58% 55% 

Североизточен             

Подадена вода, общо 139,82 142,69 2,87 2% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 43,41 43,03 -0,38 -1% 31% 30% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана вода) 43,41 40,49 -2,92 -7% 31% 28% 

             Доставена вода на домакинствата 28,71 30,11 1,40 5% 21% 21% 

             Доставена на други потребители 14,70 10,38 -4,32 -29% 11% 7% 

   Нефактурирана вода . 2,54       2% 

Загуби на вода, общо 96,42 99,66 3,25 3% 69% 70% 

Югоизточен             

Подадена вода, общо 163,81 142,85 -20,95 -13% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 55,37 58,14 2,77 5% 34% 41% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана вода) 55,37 49,89 -5,48 -10% 34% 35% 

             Доставена вода на домакинствата 36,82 35,60 -1,22 -3% 22% 25% 

             Доставена на други потребители 18,55 14,29 -4,26 -23% 11% 10% 

   Нефактурирана вода . 8,25       6% 

Загуби на вода, общо 108,44 84,71 -23,73 -22% 66% 59% 

Югозападен             

Подадена вода, общо 299,73 256,21 -43,51 -15% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 131,89 126,13 -5,76 -4% 44% 49% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана вода) 131,89 119,39 -12,50 -9% 44% 47% 

             Доставена вода на домакинствата 94,38 90,38 -4,00 -4% 31% 35% 

             Доставена на други потребители 37,51 29,01 -8,49 -23% 13% 11% 

   Нефактурирана вода . 6,74       3% 

Загуби на вода, общо 167,84 130,08 -37,76 -22% 56% 51% 

Южен централен           

Подадена вода, общо 146,57 146,19 -0,38 0% 100% 100% 

Обща консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) 62,80 67,31 4,51 7% 43% 46% 

   Доставена вода на крайните потребители (фактурирана вода) 62,80 62,43 -0,37 -1% 43% 43% 

             Доставена вода на домакинствата 48,72 48,38 -0,34 -1% 33% 33% 

             Доставена на други потребители 14,08 14,04 -0,04 0% 10% 10% 

   Нефактурирана вода . 4,89       3% 

Загуби на вода, общо 83,77 78,88 -4,89 -6% 57% 54% 

Източник: НСИ, собствени изчисления. 1) Подадената вода е сума от общата законна консумация на 

вода (фактурирана и нефактурирана вода) и загубите на вода. 2) Загубите на вода включват физическите загуби  
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при транспорта, неоторизирана консумация, грешки при измерването и други. Регионалните данни за 

подадената вода и загубите на вода  са оценени чрез регионализиращ фактор "доставена вода". 

 

Таблица П. 20. Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) общо за страната 

в млн.м3/год. и относителен дял 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подадена вода, общо 934,63 947,92 924,28 879,48 903,88 910,70 918,48 885,25 890,45 858,57 

Обща консумация на вода 

(фактурирана и нефактурирана 

вода) 370,26 375,45 387,82 366,45 380,86 393,61 397,08 386,29 380,56 366,12 

Доставена вода на крайните 

потребители (фактурирана вода) 370,26 375,45 359,57 346,35 358,29 359,95 359,31 352,01 347,82 339,59 

Доставена вода на домакинствата 266,33 271,01 260,69 250,71 258,64 257,49 256,88 252,82 250,48 257,20 

Доставена вода на други 

потребители 103,93 104,44 98,88 95,64 99,65 102,46 102,43 99,18 97,34 82,39 

питейна вода 95,55 95,50 91,24 85,38 91,35 95,10 96,00 92,38 89,97 76,09 

непитейна 8,38 8,94 7,64 10,26 8,30 7,37 6,42 6,80 7,37 6,31 

Нефактурирана вода . . 28,25 20,10 22,57 33,66 37,78 34,28 32,74 26,52 

                      

Пречистване на питейна вода                     

Дезинфекция 194,25 190,60 182,18 176,10 183,70 183,08 182,70 178,75 169,66 172,73 

Утаяване и дезинфекция 7,08 16,53 15,54 13,75 15,38 18,55 16,24 14,98 13,01 10,57 

Пречиствателни станции за 
питейни води 160,55 159,38 154,21 146,25 150,92 150,96 153,94 151,48 157,88 149,98 

                      

Загуби на вода, общо2  564,38 572,48 536,46 513,03 523,02 517,09 521,40 498,96 509,89 492,46 

  в т.ч загуби при транспорта на водата 
(реални загуби) . . . 428,38 443,78 437,92 441,66 425,57 434,74 422,78 

       (Относителен дял, %) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Загуби на вода, общо 60,4% 60,4% 58,0% 58,3% 57,9% 56,8% 56,8% 56,4% 57,3% 57,4% 

  в т.ч загуби при транспорта на водата 
(реални загуби) . . . 48,7% 49,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,8% 49,2% 

Потребление на домакинства 72% 72% 72% 72% 72% 72% 71% 72% 72% 76% 

Потребление на други потребители 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 28% 28% 24% 

питейна вода 26% 25% 25% 25% 25% 26% 27% 26% 26% 22% 

непитейна 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Потребление на други потребители 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

питейна вода 92% 91% 92% 89% 92% 93% 94% 93% 92% 92% 

непитейна 8% 9% 8% 11% 8% 7% 6% 7% 8% 8% 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

Таблица П. 21. Дял на населението, обхванато от системи за организирано 

сметосъбиране 

Район/Период 2007 2011 2020 2020/2007 2020/2011 

 % % % пр.п. пр.п. 

Общо за страната 92,5 98,9 99,8 7,3 0,9 

Северозападен 90,6 99,4 100,0 9,4 0,6 

Северен централен 86,2 99,7 99,9 13,7 0,1 

Североизточен 87,4 98,8 99,5 12,2 0,7 

Югоизточен 88,0 97,3 100,0 12,0 2,7 

Югозападен 98,5 99,3 99,9 1,4 0,6 

Южен централен 95,9 98,8 99,8 3,9 0,9 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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Таблица П. 22. Населени места, обхванати от системи за организирано сметосъбиране 

Район/Период 2007 2011 2020 2020/2007 2020/2011 2020/2007 2020/2011 

 брой брой брой брой брой 
степен на 

промяна, % 

степен на 

промяна, % 

Общо за страната 3128 4364 4727 1599 363 51% 8% 

Северозападен 490 614 626 136 12 28% 2% 

Северен централен 427 723 711 284 -12 67% -2% 

Североизточен 341 671 688 347 17 102% 3% 

Югоизточен 375 566 670 295 104 79% 18% 

Югозападен 585 709 859 274 150 47% 21% 

Южен централен 910 1081 1173 263 92 29% 9% 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

 


