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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО?

2012 2013 2014

Трето годишно изследване

Социално-икономически профили на 28-те области
Фокусирани анализи на следните теми:

- Кои области привличат най-много инвестиции и защо
- Фискална самостоятелност и регионално развитие
- Как се възстановява пазара на труда след кризата
- Клъстеризация на областите



ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ 2014 

Разривът между Северна и Южна България се задълбочава
Заетост и инвестиционна активност: под нивата от 2008 г.

Едни от най-бедните области - Ловеч, Видин, Монтана,
Видин, Враца, Търговище, Разград, Силистра - заетост под 40%

Въпреки това: осезаеми тенденции на възстановяване в
повечето области

София (столица) - нетен отлив на чужд капитал (2010-11 г.)
В същото време: ПЧИ в Бургас в периода 2009-2012 г.

нарастват над три пъти до близо 5 млрд. евро



ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ 2014 (2)

Бургас: второ място по усвоени европейски средства
след Габрово

Местната администрация не полага усилия за
подобряване на бизнес средата

Оценките на бизнеса за работата на местната
администрация и електронните услуги: по-негативни

Възприятията за корупция: влошени

Възможно обяснение за всичко това – политическата
криза през 2013-2014 г.



ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ 2014 (3)

Инфраструктурното развитие остава неравномерно

Ключови проекти през 2012-2013 г. - в Южна България

Делът на настилката в добро състояние спада



ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ 2014 (4)

Демографската картина продължава да се влошава:
₋ От 2010 г. няма област с положителен естествен

прираст

₋ Най-нисък прираст: Видин, Кюстендил, Монтана,
Перник, Ловеч, Враца и Габрово

₋ Само седем области с положителен механичен
прираст: София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора,
Шумен и Русе

₋ Нито една област, в която децата са повече от лицата
над 65 г.
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Кои области привличат най-много 
инвестиции и защо?



ПЧИ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ

Бум на притока на ПЧИ в годините преди кризата
Но: сериозни разлики между областите и

задълбочаващ се разрив между богати и бедни области

Значителен приток на чужди инвестиции = високо
благосъстояние и доходи (двупосочна връзка)

ПЧИ са фактор за растеж и развитие, но и обикновено
се насочват към големи бизнес центрове



РАЗВИТИТЕ ОБЛАСТИ ПРИВЛИЧАТ ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ



КОИ ОБЛАСТИ ПРИВЛИЧАТ НАЙ-МНОГО ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ

До 2008 г. ПЧИ строителен бум (София (столица),
Варна, Бургас, Перник, Софийска област)

След 2008 г. значителни ПЧИ към индустриални
центрове като Пловдив, Стара Загора и Габрово

Въпреки отлива на чужд капитал през 2010-2011 г.,
столицата остава лидер по привлечени ПЧИ към 2012.

Силна връзка между ПЧИ и разходите за ДМА



ПЧИ ПО ОБЛАСТИ КЪМ КРАЯ НА 2012 Г., ЕВРО/ЧОВЕК



СИЛНА ЗАВИСИМОСТ: ИНВЕСТИЦИИ И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Инвестициите - силна/умерена корелация с редица
показатели за човешки капитал:
- Инвестиции и дял на висшистите в населението
- Инвестиции и механичен прираст
- Инвестиции и възрастова зависимост

Всички зависимости са двупосочни



ПЧИ И ВИСШИСТИ (2008-2012)



ПЧИ И МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ 



Борба с демографската криза – по-добра бизнес среда

Изводи:

- Политика срещу демографската криза - по-добра
инвестиционна среда
- Стратегии за привличане на инвестиции – фокус
върху обучение и образование на работната ръка
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Пазарът на труда – път към възстановяване



ЗАЕТОСТ 2009-2014



КАК ПРОТИЧА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

Признаци за реално възстановяване - още първата
половина на 2013 година

Области, в които възстановяването на трудовия пазар
не е започнало или е на начален етап - Ловеч, Русе,
Търговище, Силистра, Благоевград и Кюстендил

Области, в които пазарът на труда остана сравнително
стабилен в периода на кризата, но сега са налице
негативни тенденции – Стара Загора



СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ОСТАВА В КРИЗА, ЮЖНА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА

Основната част от подобрението се дължи на бързото
възстановяване на повечето области в Южния
централен район

Позитивните тенденции по отношение на заетостта
във водещи икономически центрове - София (столица),
Варна и Бургас

С отделни изключения (Габрово и Велико Търново)
ситуацията на пазара на труда в Северозападна и в
Северна централна България продължава да е критична



ВАЖНИ МОМЕНТИ



ТЕНДЕНЦИИ – ЛИДЕРИ ПО ЗАЕТОСТ В РАЙОНИТЕ
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ОЧАКВАНИЯТА НА БИЗНЕСА ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА
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Типове регионални профили 2014:

Клъстеризация според социално-икономическото състояние 
и развитие на областите

д-р Александър Цветков
Региостат



ТИПОВЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ



ТИПОВЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ

Много добро социално-икономическо състояние

София (столица)

 Изолирана самостоятелно
 Икономически най-развита - БВП на човек от населението е два пъти

по-висок от този на втората област (област София), най-висока
заетост, най-ниска безработица, най-високи доходи

 Една от малкото области с постоянна тенденция на имиграция и
съответно с най-голям положителен механичен прираст на
населението: 7,1‰ през 2013 година



ТИПОВЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ

Добро социално-икономическо състояние

Благоевград

 Икономиката на клъстера е силно развита (позиционира се веднага
след София (столица). Областите Благоевград, Пловдив и Бургас са с
по-добро равнище на заетостта от това за страната.

 В областите Варна и Пловдив демографските тенденции са сред най-
добрите за страната

 Благоевград, Варна и Бургас са с най-добрата възрастова структура
на населението след София (столица)

Бургас

Варна

Пловдив



ТИПОВЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ

Контрасти в социално-икономическото състояние

Стара Загора

 Относително неустойчиво развитие
 Определящо за областта е най-лошото състояние на околната среда

сред всички области в страната. Емисиите на въглероден двуокис в
атмосферата са 12 пъти повече от средните за страната.

 В останалите сфери се наблюдават контрасти. Състоянието на
икономиката ѝ я нарежда веднага след Варна, но тенденциите на
развитие са негативни.

 Областта е с относително добро състояние на здравеопазването,
инфраструктурата, данъците и администрацията



ТИПОВЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ

Контрасти в социално-икономическото развитие

Плевен

 За дадени аспекти на социално-икономическото развитие клъстерът
е сред водещите в страната, а за други – на едно от последните
места

 Всички пет области са с положителни тенденции в икономиката.
Относително добре се развива и образователната среда.

 Демографското развитие на областите в клъстера е едно от най-
влошените сред всички области. Това важи с особена сила за
областите Смолян и Видин.

Смолян

Видин

Габрово

Ямбол



ТИПОВЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ

Много лошо социално-икономическо състояние

Монтана

 Състоянието на икономиката на областите в клъстера се
характеризира с едни от най-влошените показатели – Силистра и
Монтана са с най-слабо развити икономика

 Областите Търговище, Ловеч и Монтана са с най-негативно
състояние на инфраструктурата, по-неблагоприятна образователна
среда от област Търговище има само Сливен, а по-лошо
здравеопазване от Силистра, Разград и Търговище има само област
Шумен

Разград

Търговище

Силистра

Ловеч



ИЗВОДИ

Област София (столица) значително се отличава от всички
останали области в страната. През целия период на изследване на
регионалните профили тя се отделя самостоятелен клъстер, като
различията между нея и останалите области не намаляват.

Клъстерът с области в лошо социално-икономическо състояние
проявява тенденция да увеличава състава си: през 2012 г. към него
принадлежаха само две области – Разград и Силистра, през 2013 г.
те са три, а през 2014 г. – пет области.



ИЗВОДИ

Обхватът на профилите, характеризиращи се с лошо социално-
икономическо състояние или с негативни тенденции на развитие,
остава много по-широк, отколкото на тези с добри тенденции.

При част от областите, регистрираното положителното развитие
е, все още, неустойчиво – Стара Загора, София и др.

Регионалната политика НЕ работи – не се наблюдава
икономическо и социално сближаване между областите.
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Фискална политика и регионално 
развитие

Препоръки за промени в подоходното облагане



ФИНАНСИ НА ОБЩИНИТЕ



ПЧИ И ФИНАНСОВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ



ДМА И ФИНАНСОВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ



ЗАВИСИМИ ОБЩИНИ

Изкривена демокрация на местно ниво
Нарушен принцип на представителство и

облагане;
Административно развитие и обезсилване на

общинския съвет;

Липса на стимули за развитие
Няма интерес за инвестиции и работни места;
Фокус върху преразпределянето на влияние и

усвояването на европейски средства



РЕШЕНИЯ

Автоматично пренасочване на 1/5 от приходите от
подоходния данък към общинските бюджети (2015);

Въвеждане на принцип “парите следват личната
карта”;

Период на оздравяване – преотстъпеният ресурс се
ползва само за покриване на стари задължения и
инвестиции.
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