
РЕГИОНАЛНИ УСПЕХИ 2022РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ:
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ 2022



Основни параметри на „Регионални профили 2022“

● Регионалните профили проследяват траекторията на икономическо и социално 
развитие на областите в България през последните над 10 години.

● Изданието през 2022 г. обхваща периода на възстановяване от пандемията, като 
представя устойчивите регионални различия и потенциала на регионите за 
развитие на прага на новите предизвикателства.

● Регионални профили стъпват на 68 индикатора за икономическото и социалното 
развитие, групирани в 12 основни категории.

● Подкрепа за българските общини: партньорства с водещите общини и кампания 
за финансова децентрализация.

● Анализът се изготвя от ИПИ с подкрепата на фондация „Америка за България“.



Брутен вътрешен продукт на областите в България през 
2020 г. (млн. лв.)



Брутна добавена стойност на човек от населението по 
области през 2020 г.



Коефициент на заетост на населението по области през 
2021 г. 



Образователна структура на работната сила по области 
през 2021 г.



Дълбоките различия в качеството на живот и 
предизвикателствата пред вторичните центрове

● Регионалните профили показват, че макар отпечатъкът на пандемията и последвалото 
икономическо възстановяване да е видим на регионалната карта, наслоените през годините 
големи различия между областите в страната се запазват;

● Икономическите дисбаланси между Северна и Южна България се предопределят от по-
малкия мащаб на икономическите центрове на север и по-слабата свързаност. Ключово 
за развитието на Северна България е бъдещето на вторичните центрове, в т.ч. Русе, Велико 
Търново и Плевен;

● Областите в страната имат различен икономически профил, който предопределя и 
различната им траектория на развитие – областите в челото на икономическите показатели 
имат развита индустрия и/или сериозна динамика в дигиталния сектор;

● Местните власти трябва да бъдат изключително активни и да работят в посока 
трансформация на своята икономика чрез повече производителност и конкурентоспособност, 
в т.ч. привличане на инвестиции и развитие на индустриалните терени, работа с 
образователните институции и подкрепа за инвестициите в човешки капитал, отвореност за 
регионални партньорства и мислене отвъд обичайните административни граници.



Промяна в населението по области в периода 2011-2021 г. 



Резултати от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по 
български език и литература през 2022 г.  



Достъп на населението до лекари по области през 2021г. 



Регистрирани престъпления срещу личността и 
собствеността и разкриваемост през 2021 г.  



Дълбоките различия в качеството на живот и 
предизвикателствата пред вторичните центрове 

● На фона на продължителната политическа нестабилност и предизвикателства пред 
икономиката в края на 2022 г., отключването на потенциала на регионите е от огромна 
важност и има директно отношение към качеството на живот;

● Преброяването на населението освети по-ясно от всякога тежките демографски проблеми пред 
страната, които ограничават потенциала за растеж по места. Успешните модели на развитие в 
отделни райони показват, че икономическата трансформация и оживлението в демографски 
и социален план са постижими;

● Към момента София, Пловдив и Варна имат устойчива положителна динамика и се отличават 
от всички останали. Ключова цел пред регионалната политика в средносрочен план би 
следвало да е развитието на вторичните центрове.

● Постигането на тази цел зависи от множество политики на национално ниво, но също така и от 
правомощията, капацитета и финансовата независимост на местните власти. Общините имат 
нужда от подкрепа и най-вече от реални стъпки за финансова децентрализация и повече 
собствен ресурс.



РЕГИОНАЛНИ УСПЕХИ 2022РЕГИОНАЛНИ УСПЕХИ 
2022



ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛНО 
РАЗВИТИЕ



ДОХОДИ И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ
    ГАБРОВО

● Висок БВП
● Нарастващи заплати и доходи
● Ниско ниво на бедност



  ПАЗАР НА ТРУДА
  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

● Висока икономическа активност
● Висока заетост и ниска 

безработица
● Добро образование на работната 

сила

- Влошен коефициент на демографско 
заместване



 ИНВЕСТИЦИИ И ИКОНОМИКА
  СОФИЯ

● Високи вътрешни и външни 
инвестиции

● Голям обем произведена 
продукция

● Добро усвояване на 
европейските фондове

- Нисък брой предприятия



  ИНФРАСТРУКТУРА
  ПАЗАРДЖИК

● Висока гъстота на 
железопътната мрежа

● Добро качество на пътната 
настилка

● Високи ВЕИ мощности



  МЕСТНИ ДАНЪЦИ
  ВИДИН

Ниски местни данъци върху:
● Недвижими имоти на 

юридически лица
● Превозни средства
● Търговия на дребно
● Прехвърляне на 

собственост
● Таксиметров превоз



  АДМИНИСТРАЦИЯ
  ДОБРИЧ

● Високо покритие на 
кадастралната карта

● Висока прозрачност
● Добро развитие на електронното 

управление и услугите на „едно 
гише“



  ДЕМОГРАФИЯ
  ВАРНА

● Благоприятни естествен и 
механичен прираст

● Ниска възрастова зависимост
● Висок дял на градското 

население



  ОБРАЗОВАНИЕ
  СМОЛЯН

● Високи резултати – НВО 
по математика и ДЗИ по 
БЕЛ

● Малко напуснали училище 
и второгодници

● Голям брой преподаватели



  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  ПЛЕВЕН

● Висок брой лекари – 
специалисти и 
общопрактикуващи

● Голяма леглова база
 Висок брой преминали за 
лечение болни



  РЕД И СИГУРНОСТ
  ТЪРГОВИЩЕ

● Ниска натовареност на 
наказателните съдии

● Бързина на правораздаването
● Нисък брой престъпления и 

висока  разкриваемост



  ОКОЛНА СРЕДА
  БУРГАС

● Достъп до канализация и 
пречиствателни станции за 
отпадъчни води

● Голям дял на горските 
територии и нисък дял на 
нарушените

● Добро управление на битовите 
отпадъци



  КУЛТУРА
  РУСЕ

Висок брой посещения на:

● Кина
● Театри
● Музеи
● Библиотеки



РЕГИОНАЛНИ УСПЕХИ 2022ДЕМОГРАФИЯ НА 
РЕГИОНИТЕ - ИЗВОДИ ОТ 
ПРЕБРОЯВАНЕ ‘21



Преброяването – начин на употреба

● Единственото изчерпателно проучване на населението в 
България

● Данни, които не се събират с други изследвания – ежедневна 
трудова миграция, образователен статут в общините, детайлно 
население по населени места..

● Фокус върху демографията
● Голям период между вълните на изследването – 10 години



Повсеместният спад на населението



Свиването на работната сила



Бързото застаряване



Движещите фактори – механичен прираст



Общините – спад на населението



Естественият прираст – повсеместно негативен



Миграцията – положителна в ограничени места



РЕГИОНАЛНИ УСПЕХИ 2022РЕГИОНАЛНИ 
ИНИЦИАТИВИ НА ИПИ



regionalprofiles.bg



dvenasto.bg



Кампания на ИПИ за финансова децентрализация – 2% в 
твоята община

Филм на ИПИ: 2% в твоята община (февруари 2022 г.)



265obshtini.bg



РЕГИОНАЛНИ УСПЕХИ 2022
https://www.regionalprofiles.bg/bg/

Регионални профили: показатели за развитие

Institute for Market Economics (IME)

https://www.facebook.com/regionalprofiles

