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1. Въведение 
Пандемията от Covid-19 донесе една от най-бързо настъпилите икономически кризи в новата 
стопанска история на Европа. Въпреки че България понесе по-лек удар от много европейски 
страни, през 2020 г. бяха регистрирани значителен ръст на безработицата, прекъсвания на 
индустриалното производство, а в месеците на най-тежки ограничения - икономически хаос и 
дори спиране на международната търговия. 

На този етап анализът на въздействието на кризата върху българската икономика се 
съсредоточаваше върху националното, и в някои по-ограничени случаи – областното ниво, най-
вече заради ограниченията в достъпа до данни и индикатори. Настоящото изследване слиза на 
следващото ниво и разграничава последствията от икономическата криза през 2020 г. в 265-те 
общини на България въз основа на данните за добавената стойност, износа, инвестициите, 
безработицата и заетостта, миграцията. 

Прегледът на индикаторите сочи, че въздействието на кризата очаквано далеч не е равномерно 
в различните части на страната. Индустриалните центрове преминават най-вече през моментен 
шок, от който се възстановяват бързо след отпадането на най-строгите ограничителни мерки и 
подновяването на международната търговия през лятото и есента на 2020 г. Туристическите 
общини обаче, и най-вече тези по Южното Черноморие, които зависят най-много от 
чуждестранни туристи, понасят най-тежкия удар и възстановяването на местните икономики 
отнема значително по-дълго време. Същевременно София продължава своята икономическа 
експанзия, движена най-вече от незасегнатия от кризата ръст на ИКТ сектора и строителството.  

 

 

2. Макроикономика: Ефектът върху добавената стойност 
В резултат на неравномерното въздействие на ограничителните мерки и свиването на 
международните туристически потоци върху отделните отрасли на икономиката, ефектът на 
кризата върху отделните групи общини е неравномерен. За да оценим динамиката при липсата 
на данни за БВП на общинско ниво сравняваме добавената стойност по факторни разходи на 
човек от населението през 2019 и 2020 г.  

От 257 общини, за които НСИ предоставя информация (при останалите публикуването би 
нарушило правилата за конфиденциалност), през 2020 г. се наблюдава спад в 109, а в 148 - ръст, 
с други думи в повечето общини въпреки влошаването на общата икономическа конюнктура на 
страната има подобрение в икономическите условия. От значение са обаче разположението и 
икономическият профил на тези общини – повечето от тях са в Северна България, където цели 
области остават относително незасегнати от кризата и дори запазват предкризисната 
положителна динамика. Това обаче са и най-слабо икономически развитите части на страната, 
които често остават встрани от доминиращите в националната икономика като цяло процеси. С 
други думи – там, където местната икономика е относително анемична, няма как да се очаква 
тя да бъде силно засегната. Прави впечатление и положителната динамика около Пловдив, 
където бързото възстановяване на индустрията през втората половина на 2020 г. също позволи 
запазване на растежа. В столицата има ръст на добавената стойност на човек от 5%, най-вече 
благодарение на бързата адаптация на високотехнологичния сектор към условията на работа от 
разстояние и повишеното външно и вътрешно търсене на този вид услуги. Положителната 
динамика в строителния сектор през втората половина на годината в следствие на повишеното 
търсене на имоти и практически незасегнатите от пандемията цена и достъпност на жилищното 
кредитиране от банковия сектор също играе важна роля в доброто представяне на София. 
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Карта 1: Изменение на добавената стойност по факторни разходи на нефинансовите 
предприятия на човек от населението между 2019 и 2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/197  

 

Открояват се няколко групи общини, при които през 2020 г. се наблюдава чувствителен спад на 
добавената стойност. Най-видимото струпване е по Южното Черноморие, където свиване на 
местните икономика има във всички общини, най-видимо в туристическия център Несебър (-
58% в рамките на годината), Балчик (-37%), но и в областния център Бургас (-31%). Северната 
част на Черноморието страда сравнително по-слабо от срива на международния туризъм през 
2020 г., но и там общините, които отбелязват ръст са малко. От значение е и свиването на 
икономиките на голяма част от периферните общини на София, най-чувствително в Своге (-25%) 
и Костинброд (-18%), което означава, че кризата може и да не се е отразила значително на 
самата столица, но последствията ѝ се чувстват в широката периферия на стопанския център. 

 

Карта 2: Добавената стойност по факторни разходи нефинансовите предприятия на човек от 
населението 2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/198  
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Общината с най-висока добавена стойност на човек от населението през 2020 г. е енергийният 
център Гълъбово с над 52 хиляди лева, следван от индустриалната Девня с 50 хиляди лева. Топ 
5 се допълва от Раднево (38 хиляди лева на човек), столицата (25 хиляди лева на човек) и 
съседната община Божурище (23 хиляди лева на човек). Важно е да отбележим обаче, че 
данните за повечето общини в Средногорието, Козлодуй и Крумовград са поверителни заради 
концентрацията на стопанска активност в едно или няколко предприятия; има сериозни 
основания да смятаме – благодарение на силната си минна, преработваща или енергийна 
индустрия – че те биха се наредили на челните места. С под 1000 лева добавена стойност на 
човек от населението през 2020 г. остават 10 общини, с под 5000 – цели 175, което за пореден 
път демонстрира съсредоточаването на значителна част от икономическата активност в 
относително компактни географски райони.  

 

 

3. Макроикономика: Ефектът върху износа 
Първите месеци на Covid-19 кризата донесоха със себе си хаос във веригите на доставки, 
затворени граници и прекъсната търговия. По тази причина износът на немалка част от 
българското производство беше практически спрян в периода от март до май 2020 г., докато 
международният транспорт се нормализира и се повиши предвидимостта в стопанската 
активност в основните търговски партньори.  

 

Карта 3: Приходи от износ на нефинансовите предприятия на човек от населението 2020 г., %, 
НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/199  

 

В резултат на това от 202 общини, за които НСИ предоставя данни, през 2020 г. в 114 се 
наблюдава спад на износа на нефинансовите предприятия на човек от населението, а ръст – 
едва в 88. Очаквано, най-променливи – с ръст или спад от над 50% са 19 общини - са почти 
изключително много малки общини, където експанзия или срив на една-две водещи фирми 
могат да обърнат траекторията на общинската икономика. Прави впечатление, че има 
разминаване в динамиката на столицата и околните ѝ общини и другите два водещи 
икономически центъра – Пловдив и Варна. В самата столична община за година износът спада 
с 3,8%, а в индустриалната ѝ периферия свиването е дори по-значително – в Костинброд износът 
намалява с 3,8%, в Елин Пелин – с 12%, като изключение прави Божурище, където се наблюдава 
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ръст от 24%. Същевременно в повечето пловдивски общини има стабилен ръст, най-видим в 
Калояново (117%), Куклен (70%), Родопи (30%), Марица (9%). Това е резултат от бързото 
възстановяване на търсенето на индустриалното производство на силно ориентираните към 
износ фирми в „Тракия икономическа зона“, както и на ръста на цените и търсенето на метали. 
Сходен, но по-ограничен ефект се наблюдава и в община Белослав, която концентрира част от 
индустриалното производство на Варна (с ръст от 87%), както и в самата община Варна (3% 
повишение). Очаквано, най-голямото струпване на общини със спад на износа е по Южното 
Черноморие. 

 

Карта 4: Изменение в приходите от износ на нефинансовите предприятия на човек от 
населението между 2019 и 2020 г., %, НСИ 

  
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/200  

 

Общините, където износът има най-значима роля в местната икономика са най-често такива, в 
които преработващата промишленост е водещ отрасъл. През 2020 г. най-висок е износът на 
човек от населението в Девня – 68,5 хиляди лева на човек от населението, но въпреки това се 
отчита значителен спад от 25% спрямо 2019 г. Челната петица се допълва от Божурище (67,9 
хиляди лева на човек), Марица (49,5 хиляди лева на човек) и Ботевград (34 хиляди лева на 
човек). Сред големите общини най-висок износ имат столицата (25 хиляди лева на човек), Бургас 
(17 хиляди лева на човек) и Русе (17 хиляди лева на човек). 
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Карта 5: Приходи от износ на нефинансовите предприятия, 2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/201  

 

През 2020 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  - 
32,3 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (4,2 милиарда лева) и Бургас (3,6 милиарда 
лева), като с над 1 милиард лева износ са общо едва 10 общини в цялата страна. В 74 общини 
обемът на износа е под 10 милиона лева.  

Общинската динамика през годината на пандемията до голяма степен е предопределена от 
промените в общата структура на износа по продукти и отрасли. Докато общият износ на 
страната се свива с 4% в рамките на годината, то спадът в туристическия сектор е 75%, в 
културния сектор – 45%. Същевременно, ИКТ секторът отбелязва дори ръст в приходите от износ 
от 15%, добивният – от 27%. Спадът от почти 10% в общия обем на износа на преработващата 
промишленост пък обяснява различната динамика в перифериите на София и Пловдив.  

 

 

4. Макроикономика: Ефектът върху инвестициите 
Влиянието на икономическата криза от 2020 г. върху инвестиционната дейност на 
нефинансовите предприятия е далеч от еднозначно, като в различните части на страната – 
понякога дори в рамките на един и същи икономически център – се наблюдават 
противоположни тенденции. В повечето общини (общо 155) в годината на пандемия има спад 
в разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на фирмите спрямо 
предходната година. Въпреки това в страната като цяло има дори леко повишение на разходите 
за ДМА, но то е движено най-вече от благоприятната динамика на София, където има ръст от 
41% на годишна база. Това развитие отразява най-вече значителния ръст на жилищното 
строителство в столицата, където през целия период след премахването на най-строгите 
ограничителни мерки има силно повишено търсене на недвижими имоти. Най-видимото 
струпване на общини със значителен спад на инвестиционните разходи на фирмите е край 
Габрово и Велико Търново, както и в региона около Сливен и Ямбол. Прави впечатление, че 
свиване на разходите за ДМА има не толкова в туристическите райони на страната, колкото в 
тези с доминираща роля на преработващата промишленост. Това отразява силната 
предпазливост и въздържане на фирмите от инвестиции поради повишената икономическа 
несигурност през 2020 г. В номинално изражение най-голям ръст на инвестициите има в 
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столицата (над 2,9 милиарда лева повече спрямо 2019 г.) и Ботевград (112 милиона лева), най-
значителен спад – в Пловдив (-192 милиона лева) и Варна (-110 милиона лева), като и в двете 
общини най-значително свиване има в търговията, транспорта и туризма.  

 

Карта 6: Промяна в разходите за придобиване на ДМА на нефинансовите предприятия между 
2019 и 2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/209  

 

Най-високи през 2020 г. са разходите за придобиване на дълготрайни активи в Девня (13,4 
хиляди лева средно на човек от населението) и Раднево (10,9 хиляди лева). Висока остава 
инвестиционната активност през кризисната година както в столицата (7,8 хиляди лева на 
човек), така и в широката ѝ индустриална периферия – Елин Пелин (6,8 хиляди лева на човек), 
Божурище (6,6 хиляди лева на човек) Ботевград (5,4 хиляди лева на човек). В повечето общини 
обаче разходите на фирмите за придобиване на ДМА са относително ниски – в 208 от тях те са 
под 2000 лева на човек, а в 133 – под 1000. Като абсолютна стойност най-високи са този тип 
инвестиции в София (10,3 милиарда лева), Пловдив (1,3 милиарда лева) и Варна (698 милиона 
лева), а с обща стойност на капиталообразуването от над 100 милиона лева са 20 общини.  
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Карта 7: Разходи за придобиване на ДМА на нефинансовите предприятия на човек от 
населението, 2020 г., лева, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/208 

 

Предвид по-статичната природа на индикатора, кризата от 2020 г. очаквано не се отразява 
значително на размера на преките чуждестранни инвестиции с натрупване. Той нараства до 26,9 
милиарда евро при 25,3 милиарда евро през 2019 г. Динамиката по региони обаче се различава 
значително – от 121 общини в които има присъствие на чуждестранни капитали (за които НСИ 
предоставя данни), спад на общия обем през 2020 г. има в 61, или точно половината. Трябва да 
се има предвид обаче, че тъй като този показател мери не потоците на инвестиции през 
годината, а цялостното присъствие на чужди инвестиции, то няма как да има значителни 
изменения в рамките на една година.   

 

Карта 8: Промяна в преките чуждестранни инвестиции с натрупване в нефинансовите 
предприятия между 2019 и 2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/212 
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Положителната тенденция в страната като цяло е движена най-вече от ръста в столицата (10,2% 
в рамките на годината), а сред другите големи местни икономики чувствителен ръст има и във 
Враца (51%), Силистра (32%), Перник и Казанлък (по 22%), Плевен (21%). През 2020 г. повечето 
чуждестранен капитал в страната е фокусиран в столицата (14 милиарда евро), следвана от 
Бургас (2,1 милиарда евро) и Пловдив (1,2 милиарда евро), като това са единствените три 
общини с над милиард евро чужди инвестиции. Претеглени спрямо населението най-видими са 
чуждестранните инвестиции в малки общини с индустриален профил – Девня (91 хиляди евро 
на човек), Гълъбово (60 хиляди евро на човек), Божурище (25 хиляди евро на човек), Елин Пелин 
(18 хиляди евро на човек). Сред големите общини лидер е столицата (10,6 хиляди евро на 
човек), следвана от Бургас (10,2 хиляди евро на човек) и Пловдив (3,6 хиляди евро на човек). 

 

 

5. Пазар на труда: Ефектът върху заетостта 
Рязкото влошаване на макроикономическата обстановка като цяло и дори по-бързото 
влошаване на определени общини в частност водят със себе си и до свиване на регионалните 
пазари на труда. Тъй като на общинско ниво липсват данни за всички форми на заетост, то тук 
се основаваме на данните за наетите по трудово и служебно правоотношение – те включват 
както публичния, така и частния сектор, но не отчитат самонаетите и предприемачите. Въпреки 
това данните дават ясен поглед върху динамиката в различните общини. 

 

Карта 9: Промяна в броя на наетите по трудово и служебно правоотношение между 2019 и 
2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/203 

 

Тенденцията в рамките на 2020 г. са негативни в почти цялата страна, като запазване или ръст в 
общия брой на наетите има едва в 43 общини (а данните за две – Мирково и Чавдар – са 
конфиденциални). Най-чувствителните спадове с най-вече в общините, където туризмът играе 
определяща роля в локалната икономика – Несебър (-38%), Балчик (-27%), Годеч (-25%), Банско 
(-22%), Приморско (-22%). Най-видимата група общини с висок спад на наетите е по Южното 
Черноморие, където спадът на чуждестранните туристи намалява потребността от наемане на 
сезонна работна ръка. Положителна динамика се наблюдава в ограничени групи общини – най-
видимо в индустриалните райони около Пловдив, както и в Северозападна България. Важно е 
да отбележим обаче, че спадът през последната година е част от по-дълготрайна тенденция – 
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общият брой на наетите спада през 2020 г. и спрямо 2016 г., най-вече в резултат на негативните 
демографски процеси в почти цялата страна. 

За да елиминираме ефекта на демографията следва да проследим и динамиката на 
относителния дял на наетите по трудово и служебно в общото население в трудоспособна 
възраст на общините (в случая 15+, тъй като наетите може да включват и работещи над 65 
годишна възраст). При този индикатор спад между 2019 и 2020 г. има в 218 общини, а 
подобрение – в едва 39. Изводите са сходни с тези от анализа на промяната в номиналния брой 
на наетите: подобрение се наблюдава най-вече икономически по-слабо развитите части на 
страната, където ефектът от общата динамика е по-слаб или се усеща със закъснение, както и в 
част от по-силно индустриализираните общини, най-вече в Средногорието, на юг от Пловдив и 
край Ямбол. И тук Несебър оглавява негативната класация със спад на дела на наетите с 28 пр.п. 
в рамките на годината, следвана от Банско (- 11 пр.п.), Балчик (-11 пр.п.), Годеч и Приморско (с 
-10 пр.п.). В повечето общини обаче спадът е умерен, като с между -2 и 0 пр.п. промяна са 151 
от общо 265-те общини  в страната.  
 

Карта 10: Промяна в дела на наетите по трудово и служебно правоотношение от населението 
на възраст 15 и повече години между 2019 и 2020 г., %, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/205  

 

Промените на пазара на труда обаче не успяват значително да свият големите разлики между 
отделните райони на страната. С най-висок дял на наетите остават най-силните местни 
икономики – индустриалните Девня и Сопот (81% от населението 15+ са наети), минната община 
Челопеч (78%), центърът на енергетиката в Раднево и Гълъбово (съответно 71% и 67%). Освен 
тях, единствената друга община, в която делът на наетите надхвърля половината население на 
15 и повече години е Столична (67%). В 137 – или повече от половината общини - този дял е 
между 10 и 20%, най-вече в резултат на бързото застаряване на населението и големия дял на 
хората над 65-годишна възраст. 

 

 

6. Пазар на труда: Ефектът върху безработицата 
Пандемията повишава безработицата в цялата страна с малки изключения, като общият 
коефициент на безработица нараства от 5,6% през 2019 г. до 7,4% през 2020 г. според  данните 
на Агенцията по заетостта на база брой официално регистрирани безработни в страната. Почти 
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изцяло увеличението настъпва в месеците на извънредното положение – март-май 2020 година 
– когато за няколко седмици бяха изгубени над 100 хил. работни места. Макар да последва 
известно възстановяване, ударът на пандемията не бива да се подценява – общините с 
традиционно ниска безработица отбелязват най-неблагоприятни нива в последните пет години. 
 

Карта 11: Коефициент на безработица, 2020 г., % АЗ  

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/178   

 

През 2020 г. коефициентът на безработица е най-нисък в Столична община (3,3%) и в Божурище 
(3,3%). В навечерието на пандемията и двете общини имат коефициент на безработица под 2% 
и отново са начело на тази класация. Веднага след тях са две индустриални общини – Челопеч и 
Сопот - с коефициент на безработица в рамките на 4%. От 5-то до 7-мо място се нареждат Варна 
(4,1%), Стара Загора (4,1%) и Пловдив (4,1%). От всички изброени единствено Челопеч не е с най-
най висок стойност на индикатора за последните пет години. Най-високата безработица 
очаквано и за поредна година се регистрира в Северозапада – община Ружинци (50,5%). 

През кризисната година едва 20 общини регистрират спад или запазване на равнището на 
коефициента си на безработица от 2019 г. В 137 – или повече от половината общини - ръстът е 
под 2 процентни пункта. В сравнение със заетостта, по-сериозен ръст на безработицата се 
регистрира в общините, свързани със зимния, а не с летния туризъм – Банско (+6,8 пр.п.) и Разлог 
(+6,3 пр.п.) са сред тези с най-високо повишение на регистрираните безработни, докато при 
морските повишението е малко по-слабо (Несебър и Созопол по +3,9%, Приморско +2,4%). Най-
вероятното обяснение за това е началото на кризата с Covid-19 в разгара на зимния сезон, когато 
хотелите и ресторантите наемат обичайния си обем персонал за целогодишна работа, а 
сезонното разширение на заетостта за летния туристически сезон още не е се случило. Това, от 
една страна, предотвратява ръст на безработицата заради съкращение на вече наети лица, но 
заетостта остава на по-ниски от предкризисните нива заради липсата на увеличение през 
летните месеци. Сред групите общини с по-благоприятна динамика на безработицата през 2020 
г. се открояват и тези в Средногорието и части от област Кърджали.  
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Карта 12: Изменение коефициента на безработица между 2019 и 2020 г., пр.п. АЗ  

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/206  

 

Интересно е, че макар в дългосрочен план общата картина да се запазва – силните 
икономически центрове и тяхната периферия имат ниски нива на безработица, промяната за 
период от пет години дава различен поглед. Годините на растеж успяват да свалят 
безработицата в цялата страната и това даде сериозен ефект и в най-бедните общини. Въпреки 
удара на пандемията, пазарът на труда в най-бедните общини е в по-благоприятно състояние 
отколкото  преди 4 или 5 години.  

Общините с коефициент на безработица от над 30% са се свили наполовина – от 44 през 2016 г. 
до 19 през 2020 г. Някои индустриални общини със силна добивна промишленост или 
енергетика също поддържат устойчиво ниски нива през целия петгодишен  период – цялото 
Средногорие и Крумовград, както и Козлодуй, Раднево и Гълъбово. Това са общини, които имат 
значително по-високи нива на безработица преди 4-5 години. Следва да се има предвид също, 
че пандемията удари сравнително по-силно туризма и преработващата промишленост. Въпреки 
негативния ефект върху водещите центрове като София, Пловдив и Варна обаче, най-вероятно 
при тях ще се види и по-отчетливото подобрение в данните за 2021 г. Тези общини ще останат в 
челото на страната, тъй като там са концентрирани и новите работни места в дигиталния сектор 
и услугите интензивни на знание.  
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Карта 13: Изменение на коефициента на безработица, 2016-2020 г., пр.п.,  АЗ  

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/179  

 

Прегледът на месечните данни на Агенция по заетостта сочи, че към края на 2021 г. в повечето 
регионални пазари на труда са налице признаци на възстановяване от гледна точка на 
безработицата. През декември 2021 г. общината с най-ниска безработица остава Столична, с 
1,5% от населението в трудоспособна възраст, следвана от периферната ѝ Божурище, където 
делът на безработните е 2%. Остават обаче цели райони на страната с висока безработица – най-
вече в Северозападна България, но и около Плевен и Силистра. Това бяха и районите, където 
пандемията и последвалата криза нанасят най-слаб удар - там високите равнища на 
безработица са плод на трайни структурни дисбаланси между търсенето на труд и профила на 
работната сила. 

Между края на 2020 и 2021 г. коефициентът на безработица се свива в 231 от 265-те общини в 
страната. Най-чувствителен спад в дела на безработните се наблюдава в районите, където 
зимният туризъм е определящ за местната икономика, най-вече заради срива на пазара на 
труда в тях в първата година на пандемията. Най-голямото струпване на общини с нарастваща 
се безработица е в района на Кърджали, както и в Средногорието, въпреки че дори там 
увеличението е незначително, а местните пазари на труда бяха практически незасегнати от 
кризата. 

 

 

7. Демография: Естествени процеси и миграция през 2020 г. 
През 2020 г. всички области в страната отбелязват отрицателен естествен прираст (разликата 
между раждаемостта и смъртността). На общинско ниво има само една община, която успява 
да е над нулата – това е община Твърдица, в която има съвсем малък естествен прираст (с 4 
души). Община Николаево също е изключение, като там естественият прираст е точно нула. Във 
всички останали общини населението намалява в резултат на естествените процеси 
(умиранията са повече от ражданията). Големите общини, очаквано, са начело на класацията по 
абсолютен спад на населението по естествени причини, но по-притеснителното е рязкото 
влошаване на показателите им през последната година. 
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Карта 14: Коефициент на естествен прираст в общините в България, 2020 г., ‰, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/135  

 

Столична община отчита отрицателен естествен прираст в размер на 4613 души, като в 
предходни години (2015-2019) този показател показва спад от най-много 2500 души. Това е 
почти удвояване на отрицателния естествен прираст в столицата. В Пловдив влошаването е 
подобно – от обичаен спад по естествени причини с 700-800 души на година до 1726 души през 
2020 г. Причината за това е във високата смъртност – ръст с 2000 души на смъртността в Столична 
община и с близо 800 души в община Пловдив. Генерално различията по общини в коефициента 
на естествен прираст се запазват – големите общини със силни икономики стоят значително по-
добре спрямо обезлюдяващите се райони в страната, но влошаването на естествения прираст 
през 2020 г. е навсякъде, което отразява тежката година по време на здравна пандемия. 

Положителната новина през 2020 г. е обръщането на миграцията и положителния механичен 
прираст (разликата между заселилите се и изселилите се през годината) в страната. Общо с 30 
715 души нараства населението на страната в резултат на положителния механичен прираст – 
основно провокиран от завръщането на българи в страната по време на пандемията. Общо 205 
общини отчитат положителен механичен прираст през 2020 г., което е безпрецедентно в новата 
история на страната. За сравнение, през 2019 г. техният брой е под 100. Голямата изненада идва 
и в тяхното разпределение. Най-големите губещи са традиционните лидери по привличане на 
население - тоест големите градове. Столична община губи близо 16 хил. души, Пловдив - над 4 
хил. души, а Варна – над 2,3 хил. души. Губят големите градове, но печели тяхната периферия. 
Общините около София, Пловдив и Варна са най-големият печеливш от миграцията през 2020 г. 
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Карта 15: Коефициент на механичен прираст в общините в България, 2020 г., ‰, НСИ 

 
Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/137  

 

Общината с най-голям механичен прираст е Родопи – ръст на жителите от 2642 души в резултат 
заселванията. На второ място е община Костинброд – механичен прираст от 2269 души. 
Водещите 10 общини по механичен прираст включват почти изцяло периферни общини на 
големите центрове. Подобна е картината и в повечето областни градове – в Бургас, Русе и Стара 
Загора също се наблюдава спад в областния център и ръст в периферните общини. В Габрово 
пък всички обръщат тенденцията и отчитат положителен механичен прираст, в т.ч. в областния 
център. Дори в Северозападна България малките и обезлюдяващи се общини отчитат малък 
положителен механичен прираст. Коефициентът на механичен прираст обаче потвърждава, че 
промяната е най-отчетлива около трите големи икономическа центъра. 

Огромната промяна в механичния прираст е резултат от два процеса. Първият е завръщането на 
българи от чужбина в началото на пандемията и положителната миграция в страната. Макар и 
в различна степен, това завръщане се наблюдава в цялата страна. Вторият процес е вътрешната 
миграция, която в годината на пандемия е от големия град към малкото населено място. Това е 
както реална промяна, така и документиране чрез формална смяна на адреса неотчетена досега 
действителност . И двата процеса обаче изглеждаха немислими допреди пандемията. И макар 
периферията да спечели, за сметка на големия град, водещото отново е, че силните 
икономически центрове следва да се разглеждат в широк смисъл – ядро и широка периферия, 
и имат потенциал за промяна. 

 

 

8. Основни изводи 
Представеният преглед на основните икономически показатели на общините в хода на първата 
година от кризата, причинена от пандемията от Covid-19 дава ясна представа за различния 
ефект, който тя има върху местните икономики. Погледнато най-общо, можем да очертаем 
следните процеси: 

 В 148 - или над половината общини в България - се отчита увеличение на добавената 
стойност през 2020 г., въпреки спада общо за националната икономика. Столицата и 
индустриалните райони продължават да растат и през 2020 г., докато в районите със 
силно развит туризъм се наблюдават значително забавяне на стопанската активност; 
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 При инвестициите се наблюдават противоположни тенденции в различните групи 
общини. Докато столицата и част от индустриалните райони и през 2020 г. разходите за 
придобиване на ДМА в нефинансовите предприятия продължават положителната си 
динамика от 2020 г., в голяма част от Северна България и  туристическите общини се 
наблюдават значителни спадове; 

 Въпреки кризата обемът на преките чуждестранни инвестиции с натрупване нараства. 
Този процес обаче е движен най-вече от притока на чуждестранните капитали в София, 
както и някои други области центрове като Враца, Перник и Плевен; 

 Накъсването на веригите на доставки се отразява само временно на приходите от износ 
на нефинансовите предприятия в повечето общини. Противоположна динамика има в 
износа на водещите икономически центрове – докато в София и периферията ѝ износът 
се свива, Пловдив регистрира ръст, както и някои от общините във Варненска област; 

 Тенденциите на пазара на труда са негативни през почти цялата 2020 г. В едва 43 общини 
има увеличение на общия брой на наетите лица, а в някои част на южното Черноморие 
работещите намаляват с над ¼. Относителният дял на наетите в трудоспособното 
население намалява най-видимо в Банско, Балчик, Годеч и Приморско; 

 Безработицата се увеличава в почти цялата страна – едва 20 общини регистрират спад 
през 2020 г., но в повечето ръстът е ограничен до под 2%. През 2021 г. започва бързо 
възстановяване на търсенето на работна сила и в почти всички общини (231 от 265) се 
наблюдава свиване на безработицата; 

 Прекомерната смъртност в хода на пандемията води до значително ускоряване на 
негативните естествени демографски процеси в цялата страна. Същевременно обаче 
има обръщане на миграционните тенденции – както връщане на българи от чужбина, 
така и забавяне на процесите на урбанизация и преместване на население от градските 
центрове към периферните общини. 


