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Икономическите
центрове

в България
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• Цели на изследването: 

- да начертаем икономическа карта на страната;

- да откроим основните икономически центрове, включително 
техните ядра и периферии;

- да “профилираме” центрове и процесите в тях – структура на 
местната икономика, работна сила, пазар на труда и др.

ИКОНОМИЧЕСКА КАРТА НА СТРАНАТА
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• Групиране - около т.нар. икономически ядра;

• Ядра: общините-двигатели на местната икономика, които 
привличат работници от околните общини и са лидери по 
заетост и производство;

• Периферия: общини, които са най-силно обвързани и 
зависими от ядрото; критерий - над 10% от заетите пътуват 
ежедневно и работят в ядрото.

КАК ОПРЕДЕЛЯМЕ ЦЕНТРОВЕТЕ?
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Граница на икономически център
Ядро на икономически център
Периферия на икономически център



• 20 икономически центъра;

• Видимо преливане от център в център на юг от Стара планина;

• На север – по-скоро острови на икономическа активност; 

• Единствено изключение: „агломератът” от три свързани 
центъра в Североизточна България – Варна, Шумен и 
Търговище, които обхващат 17 общини

• Част от обяснението: по-лошата пътна инфраструктура на 
север от Стара планина? 

ГЕОГРАФИЯ
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ГЕОГРАФИЯ (2)

• “Струпване” на няколко икономически центъра в централна 
България от двете страни на Балкана – центровете около Стара 
Загора на юг, Габрово-Севлиево и Велико Търново на север;

• Липса на адекватна инфраструктурна свързаност през планината;

• Възпрепятстват се връзките между икономически активните 
територии, ограничава потенциала им за растеж. 
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Няколко основни типа икономически центрове:

• Големи икономически центрове с много силно ядро и голяма 
периферия – например София и Пловдив;

• По-малки центрове с периферия, ограничена само до съседни 
общини – например Русе, Плевен и Шумен;

• Специфични икономически центрове със силно ограничена или 
дори никаква периферия – Габрово-Севлиево, Стара Загора-
Казанлък-Раднево.
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Произведена продукция, 2015 г. (хиляди левове)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
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• Продължаваща концентрация на икономическа активност в 
центровете; 

• 2011 г. - 85% от произведената продукция в страната е в 20-те 
центъра; през 2015 г. този дял вече е 86%;

• Възможни обяснения: подходяща инфраструктура, големина на 
пазара, синергии със установен бизнес, социална среда и др. 

• Перспектива – мега-икономически център в Южна България по 
оста София-Пазарджик-Пловдив-Стара Загора-Бургас

ПРОЦЕСИ
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Водещи
икономически

центрове

Явор Алексиев | икономист
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• 94% от произведената продукция се концентрира в Столична 
община, други 2% - в община Перник;

• Търговията заема водещо място (20% от произведената 
продукция), следвана от преработващата промишленост (16%) 
и ИКТ сектора (11%);

• В периода 2011-2015 г. най-висок ръст се наблюдава в 
търговията (43%) и строителството (42%), следвани от 
професионалните дейности и научните изследвания (33%) 
заради аутсорсинга на бизнес услуги.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
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ИЦ София



• 92% от наетите работят в столицата, а още 3% - в Перник;

• Ръстът до 2015 г. е концентриран основно в столицата, докато 
в повечето общини (с изключение на Божурище и Елин Пелин) 
броят на наетите остава постоянен или намалява;

• Най-високи са заплатите в ИКТ сектора, следвани от 
финансовите и застрахователните дейности, а най-ниски са 
заплатите в туризма;

• Безработицата в центъра е под 3,5%, като в периферните 
общини варира от 5 до 12%;

• Има само две общини с отчетливо по-висока безработица –
Ковачевци (30%) и Ихтиман (17%).

ПАЗАР НА ТРУДА
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ИЦ София



Динамика на безработицата в икономически център 
“София”, 2011-2016 (%)
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Средна заплата в икономически център “София”, 2015 (%)

1174 1211

639

878

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Средно за центъра Столична община Община Перник Средно за страната



• Един от малкото центрове, в които населението се увеличава -
общо 4% за периода 2001-2016 г.;

• На ниво община обаче това важи само за столицата (9%), Елин 
Пелин (12%) и Божурище (36%);

• Населението в работоспособна възраст вече е над 1 млн. 
души;

• Най-много хора се заселват в столицата, Брезник и Елин 
Пелин;

• Естественият прираст и тук е отрицателен, макар и 
чувствително по-нисък от средните за страната стойности.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА
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ИЦ София



• Столицата предлага най-разнообразното професионално 
образование в страната – на практика няма професионални 
направления, които да не са застъпени;

• 7 от 10-те училища в страната с най-високи резултати на 
зрелостните изпити са в столицата;

• СУ “Св. Климент Охридски” държи първите места в много от 
водещите направления във висшето образование 
(право, психология, социални 
науки, химия, физика, математика, история и др.);

• Почти 1/3 от хората са с висше образование, а само 8% са 
лицата с начално или по-ниско образование.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА
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ИЦ София
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• Близо 2/3 от произведената продукция е в община Пловдив;

• Преработващата промишленост заема водещо 
място, формирайки над 50% от произведената 
продукция, следвана от търговията и строителството (по 10%);

• 76% от общо привлечените ПЧИ са в индустрията, което е една 
от причините за бурното развитие на “Тракия икономическа 
зона”;

• Общият обем на инвестициите надхвърля 1,5 млрд. евро още 
в края на 2015 г.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
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ИЦ Пловдив



• 73% от наетите в икономически център “Пловдив” работят в 
община Пловдив;

• Водещ работодател е преработващата промишленост (32% от 
наетите), следвана от търговията (15%);

• Единствената община, в която безработицата през 2016 г. е по-
висока от тази през 2011 г., е Перущица, а най-голям спад за 
периода се наблюдава в Съединение и Садово;

• Безработицата в ядрото (община Пловдив) е малко над 4%

• Най-високи са възнагражденията в енергийния сектор, а най-
ниски – в хотелиерството и ресторантьорството.

ПАЗАР НА ТРУДА

regionalprofiles.bg

ИЦ Пловдив



Динамика на безработицата в икономически център 
“Пловдив”, 2011-2016 (%)
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Средна заплата в икономически център “Пловдив”, 2015 (%)
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• В периода 2001-2016 г. населението намалява с по-малко от 
5%, като най-голям спад е налице в Родопи и Калояново;

• Механичният прираст през периода е положителен, основно 
заради движението на хора към община Пловдив, но 
естественият прираст на населението е отрицателен;

• През 2016 г. в икономически център Пловдив живеят близо 
350 хиляди души в работоспособна възраст, като 60% от тях 
живеят в община Пловдив;

• Коефициентът на демографско заместване (68%) е по-
благоприятен от средните за страната стойности (62%).

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА
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ИЦ Пловдив



• Центърът предлага разнообразно професионално образование: 
селско стопанство, текстил, ресторантьорство, хранително-
вкусова промишленост, механика, електроника и металургия;

• В община Пловдив има 9 университета; 

• 21% от населението е с висше образование, а 43% - със средно;

• Качеството на образованието е близко до средните за страната 
нива, но всички общини извън ядрото не успяват да постигнат 
резултат над “Добър 3,50” на матурите по БЕЛ през 2017 г., а в 
Родопи средната оценка е 2,99.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА
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ИЦ Пловдив
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• 75% от произведената продукция е концентрирана в община 
Варна, а още 15% във вторичното ядро – община Девня;

• Икономиката е балансирана в отраслово отношение, като с 
най-голям дял са преработващата промишленост 
(25%), строителството (17%) и търговията (12%);

• В периода между 2011 и 2015 г. значителен спад в 
произведената продукция се наблюдава само в енергетиката  
(-21%) заради затварянето на ТЕЦ Варна;

• Основен двигател на ПЧИ през последните години е 
строителството в курортите, но най-много ПЧИ има в 
индустрията, като 80% от тях са в Девня.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
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ИЦ Варна



• Наетите лица са равномерно разпределени между 
икономическите дейности, като водещи са търговията (19%) и 
преработващата промишленост (14%);

• Средногодишният коефициент на безработица през 2016 г. е 
малко над 6%, но най-вече благодарение на ниската 
безработица в община Варна (3,4%);

• В седем общини безработицата остава над 10%, като най-
висока е в Дългопол – 31,5%.

ПАЗАР НА ТРУДА
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ИЦ Варна



Динамика на безработицата в икономически център 
“Варна”, 2011-2016 (%)
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Средна заплата в икономически център “Варна”, 2015 (%)
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• През 2016 г. броят на населението на икономически център 
“Варна” е с 9% по-висок от този през 2001 г.; 

• Основен фактор за ръста на населението е механичният 
прираст, който в отделни години достига 1‰;

• Между 2001 и 2016 г. делът на населението в трудоспособна 
възраст се увеличава от 60 на 63%;

• Коефициентът на демографско заместване е 69% при средно 
62% за страната.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА
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ИЦ Варна



• Центърът предлага широк избор в сферата на професионалното 
образование: туризъм, електротехника, корабно и морско 
дело, геодезия, горско стопанство, кулинария и др.;

• В икономическия център има 4 държавни и 2 частни 
университета, а делът на висшистите е 24% (30% в община 
Варна);

• В община Варна се намира най-добрата профилирана гимназия 
извън София;

• Средната оценка на проведените през 2017 г. зрелостни изпити 
по БЕЛ е “Добър 4,40” (”Много добър 4,59” във Варна) при 
среден резултат за страната от “Добър 4,27”.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА
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ИЦ Варна



Специфични
икономически 

центрове

Адриан Николов | икономист
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• Две икономически ядра - и двете без периферия, но със 
значителна трудова миграция помежду им;

• Много голям дял на преработващата промишленост – 67% от 
продукцията на центъра, но 75% от тази на Севлиево 
благодарение на няколко големи предприятия;

• Относително равномерно развитие на двете ядра – 15% ръст 
на икономиката в Габрово и 16% в Севлиево в периода 2011-
2015 г.;

• Все пак: привлечените чужди инвестиции в Севлиево са 
чувствително повече и продължават да растат.

Икономически особености

regionalprofiles.bg

ИЦ Габрово-Севлиево



• Наетите в зоната спадат с 4% между 2011 и 2015 г. до 33 
хиляди души; 59% от тях са в Габрово;

• Най-големият спад на наетите (-51%) е при операциите с 
недвижими имоти, а най-големият ръст - в ИКТ сектора (+37%);

• Средната брутна заплата за центъра е 750 лева, с 27% ръст 
през периода. Най-бързо растат заплатите в ИКТ;

• Сред центровете с най-ниска безработица – 4,9% през 2016 
г., като коефициентът намалява по-бързо в Севлиево.

Пазар на труда на ИЦ Габрово – Севлиево
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ИЦ Габрово-Севлиево



Динамика на безработицата 2011-2016
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• Силно изразени негативни демографски тенденции –
населението е намаляло от 125 на 94 хиляди души в периода 
между 2000 и 2016 г.;

• Много неблагоприятен естествен прираст (-12,5‰) през 2016 
г., както и негативен механичен прираст (-4‰);

• Намаляващ брой на трудоспособното население – 56%, доста 
под средното за страната; по-бърз спад в Габрово (-
29%), отколкото в Севлиево (-22%);

• Демографско заместване - едва 50% при 63% средно за 
страната.

Човешки ресурс и работна сила
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ИЦ Габрово-Севлиево
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• Концентрация на икономиката в енергийния сектор – 80% от 
продукцията на „Козлодуй“ и 90% на „Раднево“

• Концентрация на наетите в енергетиката – повече от 
половината работници и в двата центъра са в сектора

• Значително по-високи от средните за страната заплати – 1465 
лева в „Козлодуй“ и 1053 лева в „Раднево“

• Негативни демографски тенденции

“Енергийните” центрове - прилики
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• Много висока безработица в „Козлодуй“ – 25% спрямо 8% в 
„Раднево“;

• Слаборазвита периферия около Козлодуй от предимно 
земеделски общини;

• Нова Загора от своя страна има относително добре развита 
икономика, предимно индустриална;

• Съсредоточаване на инвестициите в периферията при 
„Раднево“, но в ядрото при „Козлодуй“;

• Повечето население на „Раднево“ е в Нова Загора, на 
„Козлодуй“ – в ядрото.

“Енергийните” центрове – разлики

regionalprofiles.bg



“Енергийните” центрове – заплати
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• Общините Добрич-селска и Тунджа нямат административни 
центрове, вместо това ползват Добрич и Ямбол;

• Изкуствено генериране на трудова миграция между 
общини, които би трябвало да са едно цяло;

• Ниска трудова миграция към ядрото, в Добрич – отрицателна;

• Разделение на по две предимно индустриални и предимно 
земеделски общини;

• По-високи заплати, но по-ниска заетост в перифериите.

Особености на центровете с „изкуствени общини“
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Старозагорските
центрове



• Няколко географски близки, но отделни центъра;

• Припокриване на перифериите на Казанлък и Стара Загора в 
Мъглиж;

• Различни икономически профили:„Раднево“ - предимно 
енергиен, „Казанлък“ – подчертано индустриален, „Стара 
Загора“ – разнообразен, но с превес на индустрията;

• Сравнима със страната демография и добро образование в 
„Стара Загора“, негативни процеси в  „Раднево“ и „Казанлък“.

Особености на старозагорските центрове
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• Икономическа зона „Загоре“ - фактор за бъдещо развитие и 
консолидация на центровете?

• Очаквана поява на икономически център “Гълъбово” и 
“скачването” му към агломерата около Стара Загора; 

• Подобряване на връзките отвъд Стара планина – създаване на 
общ икономически „пояс“ с Габрово-Севлиево и Велико 
Търново;

• Все по-близки връзки с икономически център „Сопот“.

Бъдещето на старозагорските центрове
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