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РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ1

I. Проблемът “център - периферия” в развитието на общините 

1. Методологични и методически бележки  

Методологичните и методически основи за разграничаване на 
проблема “център - периферия” от останалите проблеми на регионалистиката 
са много важен етап от аналитичната работа, предшестваща подготовката на 
регионални и общински програми и тяхното приложение. Съществен момент 
при търсенето на решение е този  проблем да се отграничи от сродни 
проблеми. Правилният методологически подход ще ни избави и от някои 
погрешни представи. Така  много често той се отъждествява с 
неравномерното, небалансирано  развитие на територията на страната, 
периферните (от географска гледна точка) райони се оприличава със 
слаборазвитите или  с депресивните,  с понятието “провинция” и др. 

Обществените възприятия на проблема “център - периферия” се 
изразяват главно в противопоставянето на тези два вида териториални 
общности. Обикновено “центърът” се отъждествява с динамичен 
икономически, социален и културен живот, възприема се като “прозорец към 
широкия свят”. Обратно, за периферията са характерни изразите “забравени 
от бога земи” или “джендем” (за географски отдалечени райони)2, 
“обществена спалня” (за панелените квартали в големите градове).     

Проблемът “център - периферия” възниква, когато е сериозно 
нарушена или отсъства интеграция, хармония, балансираност във връзките и 
отношенията между: “столица - провинция” (респ. “административен център - 
останали населени места”), “град - село” (респективно “урбанизирани - селски 
райони”), “централни - гранични райони”, “градски център - покрайнини” и т.н.  
Или при анализа на развитието на регионите, общините, населените места 
можем говорим за наличие на проблем “център - периферия”, само когато 
има взаимна зависимост между тях и когато развитието на едни 
териториални общности е за сметка на изоставането на други.     

За да идентифицираме проблема “център - периферия”  винаги трябва 
да разглеждаме в единство минимум две групи териториални общности  

                                                                  
1 Тази студия е част от планова тема "Социално-икономически различия на общините в 
РБългария" на Икономически институт на БАН. 
2 Това разбиране се доближава много до понятието “remote regions”, което се използва в 
западната литература като синоним на периферните райони.  
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(общини, населени места и други). Когато имаме полярно струпване на 
предимно благоприятни социално-икономически характеристики в едни 
териториални общности за сметка на други, в които имаме акумулирани 
предимно неблагоприятни социално-икономически характеристики, 
тогава можем да говорим за наличието на проблем “център 
периферия”. При отсъствие на  това полярно струпване на благоприятни и 
неблагоприятни характеристики нямаме основание да говорим за наличие на 
такъв проблем. В този случай са възможни две ситуации: първа, когато 
характеристиките на всички изследвани териториални общности  са 
сравнително благоприятни и е налице  добра интеграция между 
териториалните общности от изследваната съвкупност, т.е.  отсъства 
поляризацията им на “център” и “периферия”; втора, когато характеристиките 
на всички изследвани териториални общности  са сравнително 
неблагоприятни и липсва интеграция между териториалните общности от 
изследваната съвкупност, т.е.   може да се предполага, че всички те са 
“периферия” на друг “център”;  

Самите характеристики трябва да бъдат обективно, а не субективно, 
определени като благоприятни или неблагоприятни. Много важно е да се 
намери ясно разграничителната линия между благоприятното и 
неблагоприятното. За тази цел е възможно да се ползва някакъв еталон, 
например средните за страната, средните за наблюдаваната съвкупност от 
териториални единици и други.  Освен това, много често така наречените 
благоприятни характеристики на “центъра” водят сами по себе си до други 
неблагоприятни характеристики. Така например бързото индустриално 
развитие и демографски растеж могат до доведат до замърсяване на 
околната среда, до засилване на  стреса, до по-висок риск от заболявания и 
други.  

При оценката на проблема “център - периферия” в развитието на 
общините и районите трябва да се използват следните два вида индикатори: 

• основни индикатори, определящи статута на териториалната 
общност (район, община, населено място и др.), като “център” или 
“периферия”; 

• вторични индикатори, чиито параметри зависят от статута на 
териториалната общност като “център” или “периферия”. 

Един примерен списък на възможните индикатори за наличието и 
оценката на проблема “център-периферия” при анализа на междуобщинските 
различия е представен в Приложение  (табл. 1) 

Естествено обработката на емпиричния материал по приложения 
списък от показатели трябва да се предшества от един много внимателен 
анализ на характера на подбраната съвкупност от териториални общности. 
Тук е много важно да се съобразим с една характерна черта на проблема 
“център - периферия” - неговата йерархичност. Едни и същи територии или 
населени места могат да бъдат “център” по отношение на свързани с тях 
периферни територии или населени места и едновременно с това - те могат  
да бъдат “периферия” по отношение на други територии или населени места. 
Същевременно при анализа трябва да се има предвид, че самите 
благоприятни или неблагоприятни характеристики, определящи 
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териториалните общности като “център” или “периферия” могат да бъдат 
исторически онаследени или последващо придобити. 

2. Корените на проблема “център - периферия”  

За да бъде обективно анализиран този проблем  трябва много добре да 
се познава неговия генезис и развитие във времето.  Корените му могат да 
бъдат исторически, икономически, административно-управленски и др. 

Историческите корени на проблема “център периферия” са свързани 
с появата, развитието и отмирането на цивилизации, империи, държави и 
градове в миналото. 

Блясъкът и великолепието на античните градове, натрупаните в тях 
несметни богатства са се дължали на безмилостното ограбване на 
завоюваните територии, които са се превърнали в  “периферия”. В рамките на 
античната и феодалната държава проблемът “център - периферия” се е 
проявявал в отношението между града и териториите извън крепостните 
стени. Едва по-късно с развитието търговията и занаятите и появата на 
новата класа - буржоазията , градът се отваря към своята периферия и те се 
сливат в едно цяло.   

В по-ново време проблемът “център - периферия” се проявява при 
отношенията между метрополиите и техните колонии. В рамките на самата 
колония пък се формира “център” - обикновено пристанищен град (тъй като 
колонизацията е ставала по море)  и “периферия” -  вътрешността на 
колонизираната държава.   

Прекрояването на картата на Европа  - появата на нови държави и 
преместването на граници, главно в резултат на войни - също се отразява на 
промяната на статута на териториите като “център” или “периферия”. С 
развитието на европейската интеграция и разширяване границите на 
Европейския съюз проблемът “център - периферия” постепенно отпада като 
регионален проблем в неговите по-глобални аспекти. Наред с това, 
свободното движение на стоки, капитали, услуги и хора в рамките на 
общността превръща граничните райони на всяка страна - членка в 
своеобразни интеграционни средища.  

За териториите на България огромно значение оказват  войните с 
Византия, падането под турско робство и впоследствие разпадането на 
турската империя, Балканската, Първата и Втората световна война. 
Разделянето на взаимно свързани, интегрирани територии чрез държавни 
граници ги е превръщало в “периферии” - например Родопите и Беломорието,  
Добруджа, Западните покрайнини.  Идеологическото и военно-блоковото 
противопоставяне след Втората световна война превърна в “периферия” 
почти всички райони от южната и западната граница на България.    

За периферията не е без значение към кой център ще тангира.3 На 
практика понякога периферните райони са в зоната на т. нар. “ничия земя”.  

Икономическите корени на проблема “център периферия” са 
свързани с историческите, но имат и своя относителна самостоятелност. В 
глобален план факторите, които формират “центрове” и “периферии” са: типа 

                                                                  
3 Типичен пример в това отношение е вица за отношението на чукчите към Екатерина Втора. Те 
не я обичали, защото е дала на американците само Аляска, а е забравила за Чукотка. 
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на аграрните отношения, индустриалната революция и нейните средища, 
направленията на потоците в световната търговия и др.. Така  развитието на 
пазарната икономика формира понятието “периферен капитализъм” - 
капитализмът в по-слабо развитите страни. Поради периферния си характер 
този капитализъм трансферира добавена стойност към развитите страни 
(“центъра”). В резултат на това, капитализмът в “центъра” има по-висок темп 
на акумулиране на капитала, производството е на по-високо технологическо 
равнище и доходите са по-големи. Сега с глобализацията на икономиката 
това понятие започва да губи своя смисъл, но огромни пояси от Африка, Азия 
и Латинска Америка все още са в периферията на развитото пазарно 
стопанство.   

Наличието или отсъствието на природни суровини и степента на 
тяхната разработеност също са важна икономическа предпоставка за 
поляризирането на териториите на “център” и  “периферия”. Същевременно 
едностранчивото развитие на дадена територия само като източник на 
суровини много често априори я превръща в “периферия.” По правило 
териториалните общности с диверсифицирана икономика са “център”, а тези 
с моно-културна икономика - “периферия”.  

По своя характер на развитие  отраслите на икономиката също имат 
важна роля за определяне  статута на дадена териториална общност ката 
“център” или “периферия”. По правило развитието на високо-технологичните 
отрасли като електроника, електротехника, машиностроене  е свързано с 
наличието на научни центрове, технологични паркове, което е определящо за 
превръщането на дадена територия в “център”. Други отрасли, като 
земеделието например, ако са на ниско технологично равнище са типични за  
периферните райони.  Естествено това са само икономически корени - 
предпоставки и не  бива априори селските територии да се отнасят към 
“периферията”. Съвременното земеделие е свързано с много съпровождащи 
дейности на входа и изхода, както и от силно развита инфраструктура. По 
тези причини един типичен земеделски район  може да играе и ролята на 
център по отношение на промишлени  райони, където има  затихващи 
добивни отрасли или пък остарели индустрии.  

Управленските, вкл. субективно волунтаристични корени на 
проблема “център-периферия” също не са за подценяване. Неумелата 
регионална политика или отделни субективни решения могат да породят 
сериозно поляризиране на териториалните общности. Така  наличието на 
глобален проблем “център (големите градове) - периферия (селата)” е 
последица от провежданата политика на ускорена индустриализация. Тази 
политика изсмукваше десетилетия наред жизнените сили на селата 
(финансови, материални и човешки ресурси), превръщайки ги в една огромна 
периферия. Резултат от тази политика е и т. нар. “вътрешна периферия”, 
обхващаща цели общини или селата и някои малки градчета от  Балкана.  

Едно неаргументирано административно-териториално делене също 
може да положи началото на проблем “център - периферия” на различни 
равнища. Изкуственото разделяне на взаимносвързани територии и опитите 
за “моделиране” на нови териториални общности може да превърне развити 
и интегрирани райони в периферия. Неправилното разпределение на 
функции между съставните части на една териториална общност също могат 
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да бъдат фактор, генериращ проблема “център - периферия”.  Тук се отнасят 
случаите на концентриране на власт при нарушаване на принципите на 
управляемост, подценяване ролята на местното самоуправление и др. 

Проблемът “център - периферия” на общинско или районно равнище 
може да бъде резултат и на политика на умишлена изолация - изкуствени 
бариери пред интеграцията - икономическа, социална, културна. В тези 
случаи например, умишлено не се изграждат инфраструктурни връзки, с 
което се пречи на икономическите и социалните контакти на живеещите на 
дадената територия (цели общини или отделни населени места). Такава 
политика се прилага обикновено към територии, населявани от малцинствени 
етнически или религиозни общности под формата на пасивна сегрегация.  

Субективни грешки или нарушаване на основни принципи при 
градоустройството също могат да породят проблем “център - периферия” в 
рамките на общината или на отделното населено място. Плод на такива 
грешки са пренаситени с функции и инфраструктура градски центрове от една 
страна, и от друга - периферни райони, превърнати в обществени спални.  

Към управленските фактори за формирането на полюсите на “центъра” 
и “периферията” се отнасят и някои субективни решения за концентриране на  
административно, социално-здравно, образователно и друго обслужване на 
населението в по-малък брой населени места. Макар и икономически 
логични, без съответната интегрираща (свързваща) инфраструктура тези 
решения водят до разширяване на периферните райони.    

3. Прояви и тенденции на проблема “център - периферия” при 
прехода към пазарно стопанство. 

При анализа на проблема “център - периферия”, като специфичен 
акцент на междуобщинските различия, в условията на преход към пазарно 
стопанство се срещат  две групи оценки4, изразяващи се в засилен 
негативизъм или необоснован оптимизъм.  

Първата група оценки за  остротата на проблема се базира на 
обичайната носталгия по миналото. Обикновено се посочват примери за 
създаване на нови индустриални центрове в общините от периферните 
райони на страната и тяхното кризисно състояние днес. Така всички прояви 
на проблема “център - периферия”, колкото и “брадясали” да са те се  
стоварват на реформите от последните няколко години5.  

Втората група оценки за състоянието и развитието на проблема 
“център - периферия” се аргументира с действието на автоматичните 
регулатори на пазарното стопанство, които изравняват териториалните 
общности по степен на развитост. Така се стига до заключението, че 
предприемаческата инициатива води до постепенното обезсилване на този 
проблем. Тази философия също се аргументира с факти от някои гранични 
или селски райони.  

                                                                  
4 Всъщност конкретни анализи на проблема “център - периферия” отсъстват, но оценки могат да 
се извлекат и от публикации и доклади, свързани с регионалното развитие. 
5 Строителството на метрото в София беше отлагано десетиленитя, но забавяне на неговата по-
цялостна реализация само с няколко месеца може са се окаже повод за сериоозана критика ). 
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Всъщност, в условията на преход към пазарно стопанство има както 
позитивни прояви в посока към ограничаване на проблема “център - 
периферия”, така и негативни - изострящи този проблем . 

Негативните прояви се изразяват главно в: 
• продължаващо обезлюдяване на общини или цели райони; 
• икономическа криза в общините, където изкуствено са пренесени 

индустрии от вътрешността на страната; 
• криза в земеделието в общини, където се забавя възстановяването 

на собствеността върху земята. 
Позитивните прояви се изразяват в: 
• засилване на предприемачеството в “периферни общини”, 

разположени в гранични райони, а  също и в отделни села, крайни 
градски квартали и др. 

• нарастващ интерес към районите на границата с Гърция, 
Македония и Югославия  - развитие на услуги, инфраструктура и др. 

• затихване  процесите на трайна миграция в райони, където има 
потенциал за развитие. 

Преходът към пазарна икономика роди един друг специфичен аспект на 
проблема “център - периферия”, свързан с дълбочината и степента на 
провежданите реформи. Поради неблагоприятната социално-политическа 
среда, в която протичат реформите - остро политическо противопоставяне, 
отсъствието на обществен консенсус по ключови въпроси на реформата, 
честа смяна на правителства и други - много райони и отделни общини на 
страната могат да бъдат квалифицирани като периферни по отношение на 
районите, където пазарните отношения вече са силно развити. Така 
например не само в отделни общини, но и в цели райони (например Северо-
западна България), обществено-политическите отношения не са се 
променили съществено. В тези райони до голяма степен са се съхранили 
старите стопански структури или техни съвременни псевдопазарни субекти. 
Истинските предприемачи са рядкост, а в повечето случаи съществуващата 
производствена база се изкупува от “кредитни милионери”. Много често 
определени дейности на частния сектор (изкупуване на селско-стопанска 
продукция, рибовъдство, ресторантьорство и други) са монополизирани от 
силови групировки или отделни “мутри”. Жилавата “всестранка” и 
натуралното стопанство са най-добрата алтернатива на слабо застъпените в 
тези райони държавни програми за омекотяване на бедността.  

Трябва да се подчертае, че самите реформи в началото “разтърсиха” 
най-напред големите общини, които безусловно се отнасят към центъра, 
където производството и доходите рязко спаднаха, а безработицата и 
бедността се увеличиха.  В същото време, благодарение на инерционните 
процеси икономическата ситуация в общините, където реформата почти не 
протичаше се запази сравнително благоприятна. В следващите две - три 
години обаче ситуацията се промени коренно. Именно поради нарастналата 
предприемаческа активност (вкл. в резултат на приток на чужди инвестиции) 
и развитост на пазарните отношения, икономиката в големите градове 
“дръпна” и там доходите нарастнаха, а безработицата намаля рязко. 
Обратно, общините в райони с бавно протичащи (дори застинали) реформи 
сега изпитват остра криза - средните доходи са доста по-ниски, а 
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безработицата е “упорита” и постоянно надхвърля 20% от икономически 
активното население.  

Този специфичен аспект на проблема “център - периферия”, 
произтичащ от различията и скоростта, с която протичат реформите беше 
обект на силно политизиране. Появиха се и политически квалификации за 
отделни райони или общини, като например “сини гета”, “червени бастиони”, 
“депесарски общини” и други, които само изострят проблема, но не го 
решават.   

Преодоляването на споменатия аспект е фундаментална специфична 
задача на българското общество.  Изключително положителна и градивна 
роля в този процес могат да изиграят Националното сдружение на общините 
в България и техните  регионални асоциации .   

4. Опит за класификация на общините в България на “център” и 
“периферия” 

Като се използват интегралните оценки за равнището на развитие на 
общините6 може да се приложи следният методически подход за определяне 
принадлежността на общините към центъра или периферията: 

• разделяме общините според ранга им в общото подреждане в 
квинтилни групи; 

• приемаме, че общините от първа и втора квинтилна група са с най-
благоприятни икономически характеристики и следователно могат 
да бъдат в ролята на “център”. Съответно общините в пета и 
четвърта квинтилна група са с най-неблагоприятните икономически 
характеристики и могат да бъдат отнесени към периферията; 

• общините от третия квинтил могат условно да бъдат разпределени 
съответно като “потенциален център” или “близки до периферията”.  

• излизайки от йерархичността на проблема “център - периферия”, на 
най-напред определяме следните видове “центрове” и периферии: 
а) център с междурегионално значение,  с регионално значение и   с 
локално значение; б) периферия от общини с предимно градски тип  
и периферия от общини с предимно селски тип.    

• на регионално равнище отделните общини с характеристики на 
“център” могат да бъдат разделени в следните групи: 
първостепенен регионален център, междуобщински  и общински 
център. Общините от междинната група, които имат потенциал на 
“център” могат да бъдат  потенциален общински център. 

• според териториалното им разположение, определяме общината 
(или групата общини) с характеристиките на “център” и съответно 
“принадлежащата” й периферия от групата съседни общини с най-
неблагоприятни характеристики. Една специфична група може да 
бъде обособена за т. нар. “транзитни периферии” - общини или 
група общини, които играят ролята на транзитни (или буферни) 
територии между “центъра” и “периферията” в рамките на даден 

                                                                  
6 Вж. Н. Янкова, Изследване на социално-икономическите различия в развитието на общините в 
България (студия под печат).  
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регион. Общините с най-неблагоприятни характеристики формират 
“чистата” периферия. 

Получените по този методически подход резултати са дадени в 
Приложение  (Таблица 2). Класификацията на общините в таблицата е доста 
условна, доколкото са използвани данни за по-кратък период. В случая само 
е илюстриран един възможен опростен подход за класифициране на 
общините в аспекта “център - периферия” като едно от измеренията на 
междуобщинските различия.   

5. Политики за смекчаване на проблема “център - периферия”  

Основно изискване на политиката за смекчаване на проблема “център - 
периферия”, като специфичен аспект на междуобщинските различия, е 
нейната адекватност на националната политика за преход към пазарна 
икономика и развитие на демократичните структури на обществото. Опасна 
тенденция е, когато се търси решение или се анализира един проблем да се 
разчита на автоматизма на пазарните сили или пък да се извади старият 
арсенал от изрази и политики, които сега просто са неадекватни на времето, 
на общия политически, икономически и социален климат в България.7

За да се постигне желаната адекватност между националната политика 
за преход към пазарно стопанство и демократично общество и политиките за 
противодействие на проблема “център - периферия” е необходимо да се 
определят приоритетите и основните подходи на национално, регионално и 
локално равнище. Основен документ, в които могат да се координират целите 
и приоритетите на държавата с тези на областите и общините е 
Националният план за регионално развитие.8   

Основно изискване към националната политика е тя да не поражда 
задълбочаване на разглеждания проблем на регионално или общинско 
равнище. Подобно е и изискването към специфичните мерки за неговото 
преодоляване, те не трябва да влизат в противоречие с националната 
политика. Затова решаването на посочения по-горе аспект на проблема 
“център - периферия”, изразяващ се в изоставането на реформите (дори 
умишленото им забавяне и блокиране) в определени територии  е 
фундаментална специфична задача на българското общество.     

Основите на една успешна политика срещу проблема “център - 
периферия” се изразяват в следното: 

• стимулиране  на интеграционните връзки и постигане на 
икономически растеж, базиран на собствените суровини, развитие 
на малкия и средния бизнес; 

                                                                  
7 Да се смята за успешна политика срещу проблема “център - периферия” поредицата от мерки 
за икономическо съживяване и демографско укрепване на граничните райони, предприети през 
80-те години, е пресилено. Същевременно, не бива да се игнорира опитът и добрите решения 
(предлагани или прилагани в близкото минало). В това отношение, ако погледнем материалите 
от Научно-техническата конференция “Стратегиите за териториално развитие и проблемът 
“център - периферия”, проведена преди 10 години в гр. Трявна, наред със забавно звучащите 
сега идеологически клишета и цитати от  “велики” партийни форуми, можем да открием и много 
рационални зърна. 
8 В проекто-закона за регионалното развитие е предвидено този документ да обхваща период от 
6 години.  
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• развитие на всички видове услуги за населението и привличане на 
туристи на територията на цялата страна; 

• защита на природната среда, съхраняване и обогатяване на 
националното наследство; 

• развитие на телекомуникационната система и преодоляване на 
чувството за откъснатост в рамките на района, общината, 
населеното място; 

• развитие на структурите на гражданското общество (вкл. създаване 
на мрежа от неправителствени организации за икономическо, 
социално, екологическо, културно и т.н. развитие), като допълване  
(а в определени случаи и като алтернатива) на държавните 
институции. 

Много важно е също  да се различават конюнктурните, временните 
фактори, намаляващи остротата на проблема “център периферия” на 
регионално и общинско равнище от трайните, устойчивите във времето. 
Пример за това е бизнеса на западната граница и бъдещето на териториите 
около новите гранични пунктове в Родопите и долината на Места. Политиката 
на противодействие срещу проблема “център - периферия” трябва да се 
съсредоточи върху трайно действащите фактори. Необходимо е приоритетно  
да се обхванат факторите в областта на икономиката и инфраструктурата, 
използването на природните  и човешките ресурси, които имат определящо 
значение за статута на дадена община или територия като “център” или 
“периферия”. Факторите от втората група, които се проявяват като следствие 
от статута на териториалната общност като “периферия” трябва да бъдат 
приоритетно обект на въздействие в случаите, когато се наблюдават 
деградационни процеси в социалната сфера, културата, обществения живот.  

II. Междуобщински различия в заетостта и безработицата 

1. Оценка на диференциацията в заетостта и безработицата по 
общини 

Заетостта и безработицата във всяка  община са следствие и причина 
за равнището на нейната обща интегрална оценка.  По-слабата икономическа 
база на общината, особено в период на криза води до намаляване на 
заетостта и нарастване на безработицата. По-ниската степен на заетост води 
до намалява собствените приходи на общината от данък общ доход. По-
високото равнище на безработица пък я натоварва общината с повече 
разходи за социално подпомагане. Освен това, ниското равнище на доходите 
в общините с висока безработица води до ограничено потребление на стоки и 
услуги и оттам до свиване на собствената производствена база и до 
намаляване на предприемаческата активност на населението. 

Връзката между интегралната оценка на всяка община  и равнището на 
безработицата е много силна. Изчисленият рангов корелационен коефициент 
на Спирман е 0.72 и категорично потвърждава това.9  
                                                                  
9 Коефициентът на Спирман е пресметнат по данни на Националната служба по заетостта и 
студията (под печат) на Нина Янкова “Изследване на социално-икономическите различия в 
развитието на общините в България”. 
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През последните 3-4 години по административни райони безработицата  
варираше от около 3% в София-град до 25% в Монтанска и Русенска области. 
Общата тенденция към намаление на безработицата, характерна за първите 
10 месеца на 1998 година се прояви обаче и в областите с най-висока 
безработица, като нейното равнище падна под 20 %. По общини също се 
наблюдава положителната тенденция  - да  нараства броят на тези с ниска 
безработица и намалява броят на общините с висока безработица. (вж. табл. 
1) 

Taблица 1 

Разпределение на общините по ниво на безработица 

Месеци Брой на общините по ниво на безработицата 

 до 10% от 10 до 20% от 20 до 30% над 30 %

Декем. 1995 34 123 70 32
Декем. 1996 30 110 74 45
Декем. 1997 29 118 76 36
Яннуари 1998 30 117 75 37
Февруари 1998 30 115 73 41
Март 1998 34 116 72 37
Април 1998 42 112 75 30
Май 1998 54 112 67 26
Юни 1988 64 116 64 20
Юли 1998 69 119 60 16
Август 1998 72 123 57 12
Септ. 1998 73 124 58 9
Октом. 1998 67 118 63 16
*София е посочена като една община 

 
Анализът на данните за периода 1996 - 1998 година показва лек спад в 

общото равнище на безработицата в общините. Основните фактори, които го 
определят обаче са най-вече сезонните влияния.  Сезонната цикличност в 
икономическата активност води до  намаляването на регистрираната 
безработица през пролетно-летния сезон и до нейното нарастване през 
есенно - зимния.  Сезонното влияние засяга и районите и общините с трайно 
висока (упорита) безработица. Работната сила от тези райони временно се 
ангажира най-вече в земеделието и строителство. Във всички курортни 
селища, особено тези по Черноморието, безработицата през летните месец 
също е много ниска.  

Общините, в които процентът на безработица трайно се задържа на 
критични равнища  (над и около 40% от икономически активното население) 
са следните: Борино, Неделино и Ракитово (Пловдивска област), Кайнарджа 
и  Антоново (Русенска област), Каолиново и Венец (Варненска област), 
Якимово, Димово и Ружинци (Монтанска област), Угърчин и Пелово (Ловешка 
област) и др. Поддържането на високо равнище на безработица за 
продължителен период в тези общини води до деградационни процеси - 
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неизползване на човешкия капитал, деквалификация, емигриране (временно 
или постоянно) на населението, както и до засилване на криминалните 
престъпления (особено в общините с концентрация на ромско население). 

Степента на икономическа активност на населението на отделната 
община е индикатор за използването на нейните човешки ресурси. Колкото 
по-висок е коефициентът на икономическа активност и колкото по-висока е 
заетостта (респ. по-ниска безработицата), толкова по-добре се реализира 
човешкия потенциал на общината. Съотношението между икономически 
активното и икономически неактивното население също отразява силата на 
човешкия потенциал на общината. Всички тези зависимости могат да бъдат 
изразени в един обобщаващ показател, наречен “Община с икономически 
активно  заето население” (ОИАЗН). Стойностите на този показател могат да 
бъдат определени по следната формула: 

 
ОИАЗН = КЗ - КИА + (1 - ИНН/ИАН),  
 
където: КЗ е  коефициент на заетост - съотношението (в %) между 

заетите и    населението на общината над 15 годишна възраст; 
КИА - коефициент на икономическа активност - съотношението (в %) 

между икономически активното население (заети+безработни) и населението 
на общината над 15 год.; 

ИНН - икономически неактивното население на общината над 15 
години; 

ИАН - икономически активното население на общината над 15 години. 
  
Теоретично, този показател може да има две екстремни стойности (+1 и  

- 99):  
• когато цялото население на общината над 15 години е 

икономически активно и е заето. Тогава стойността на показателя 
ОИАЗН е  равна на плюс  1; 

• когато цялото население на общината над 15 години е 
икономически активно, но е безработно. Тогава стойността на 
показателя ОИАЗН е равна на минус 99.  

 
Показателят ОИАЗН може да се доразвие, като се добавят още 

елементи в качеството им на корекционни коефициенти със знак минус или 
плюс. Така например ако имаме информация за заетостта на непълен 
работен ден би трябвало да въведем корекционен коефициент (1 - заети на 
непълен работен ден/заети на пълен работен ден). По същия начин  можем 
да въведем този коефициент и за заетите в домашното стопанство или пък за 
безработните, участвуващи в неформалната икономика (ако има такава 
информация). 

Показателят ОИАЗН дава възможност да се следи в динамика степента 
на използване на човешките ресурси на общината или пък да се правят 
междуобщински сравнения. Освен това, той позволява да се поставят 
определени целеви стойности и да се следи дали политиката, която 
провеждаме ни приближава или ни отдалечава от поставената цел.  Ако 
приемем например, че при дадената икономическа ситуация  общината може 
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да си постави за цел структурата на населението над 15 годишна възраст да 
бъде както следва: 55 % заети, 5% безработни (или общо 60% икономически 
активни) и 40% икономически неактивни, то равнището на показателя ОИАЗН 
ще  бъде - (минус) 4.67. Тези негови целеви стойности би трябвало 
естествено да се диференцират по групи общини, в зависимост от тяхната 
сегашна демографска структура и други особености. По-същественото  тук е, 
че подобни целеви стойности могат да бъдат заложени в общински или 
регионални програми за заетост или в Националния план за регионално 
развитие (предвиден като основен инструмент в Закона за регионалното 
развитие) и да служат като синтетичен измерител на резултатите от 
предприеманите политики и мерки в областта на заетостта и безработицата. 

Направените изчисления на равнището на показателя ОИАЗН за 
общините от Пловдивска област показват големите различия в степента на 
използване на човешките ресурси. (вж. табл. 2) Средното равнище на този 
показател за областта е около два пъти по-неблагоприятно от примерното 
целево равнище, посочено по-горе. Добро равнище на показателя има 
постигнато както в някои от големите общини (Пловдив, Асеновград, 
Карлово), така и в някои малки общини, където  има работеща индустрия 
(Белово, Лъки). Развитото земеделие или близостта до голям град също е 
причина за благоприятни равнища на показателя ОИАЗН - например Брезово, 
Калояново, Марица, Родопи.  

В отделни общини като Борино, Ракитово и Неделино, стойностите на 
показателя ОИАЗН надхвърлят многократно критичните стойности.   

Диференциацията в равнищата на икономическа активност на 
общините трябва да бъде погледната и през кривото огледало на 
неформалната заетост и самонаетост.  Изследване на този проблем показа, 
че около една трета от населението над 15 години участва под някаква 
форма в неофициалния пазар на труда.10 Сферите на участие в този пазар на 
труда са най-вече търговията и услугите, туризма, строителството, селското 
стопанство.  

Неофициалната заетост в търговията и услугите  е дисперсирана по 
територията на цялата страна. Все пак в общините с по-големи населени 
места тя оказва по-голямо влияние върху пазара на труда, отколкото в по-
малките. В тези общини е развита и неформална заетост в областта на 
строителството, като неофициалните трудови борси привличат работна сила 
от почти цялата страна.  Подобна заетост в туризма обхваща най-вече 
общините с курортни комплекси и има сезонен характер. В тези форми на 
заетост участва както местното население, така и приходящо население от 
съседни общини или от други райони.   

Мащабите на неинституционализираното наемане на работна сила в 
селското стопанство  са различни в отделните райони на страната. Основно 
се очертават три групи райони. Първо, райони с интензивно земеделие и ясно 
изразено  търсене на работна сила - Пловдивско, Пазарджишко и отчасти 
Старозагорско и Хасковско. Тук мащабите на неинституционализираното 
наемане на работници са най-големи. Поради сезонно-кампанийния характер 
на извършваните работи понякога дори се създава впечатление за дефицит 
                                                                  
10 Белева, И., Г. Шопов, Й. Христосков. Неинституционализираната  заетост и самонаетост в 
България,/изследване на Института по пазарна икономика, 1996г./. 
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на работна сила. Поради това тези райони са и реципиенти на работна сила 
от други райони - обикновено турци или цигани от по-отдалечени населени 
места. Второ, райони с неинтензивно земеделие и епизодично  (подчертано 
слабо) търсене на работна сила - почти цяла Северна България, Софийско, 
Бургаско и други.  В тях мащабите на неинституционализираната заетост са 
много по-скромни и заплащането на труда много често е в натура. 

Таблица 2 

Икономическа активност на населението в общините от пловдивска 
област (31.12.1997г.) 

Общини Заетост 
(%) 

Безработица 
(%) 

Икономически 
активно 

население (%) 

Икономически 
неактивно 

население (%) 

Основен 
индикатор:
ОИАЗН 

Пловдивска обл. 49.7 9.0 58.7 41.3 - 8.70 
Асеновград 48.7 7.7 56.4 43.6 - 7.47 
Баните 45.1 16.3 61.4 38.6 - 16.03 
Батак 43.3 9.7 53.0 47.0 - 9.59 
Белово 48.2 5.5 53.7 46.3 - 5.36 
Борино 35.6 32.3 67.9 32.1 - 31.77 
Брацигово 43.0 10.2 53.2 46.8 - 10.08 
Брезово 33.3 4.9 38.2 61.8 - 5.52 
Велинград 41.2 18.6 59.8 40.2 - 18.27 
Девин 48.0 17.7 65.7 34.3 - 17.7 
Доспат 52.8 20.5 73.3 26.7 - 19.86 
Златоград 56.0 12.3 68.3 31.7 - 11.56 
Калояново 38.4 5.9 44.3 55.7 - 6.16 
Карлово 55.5 5.1 60.6 39.4 - 4.75 
Лесичово 26.2 14.7 40.9 59.1 - 15.14 
Лъки 59.5 5.5 65.0 35.0 - 5.03 
Мадан 55.2 12.9 68.1 31.9 - 12.37 
Марица 47.3 10.2 57.5 42.5 - 9.94 
Неделино 41.0 30.0 71.0 29.0 - 29.41 
Пазарджик 50.7 9.4 60.1 39.9 - 9.06 
Панагюрище 46.8 12.5 59.3 40.7 - 12.18 
Пещера 51.9 11.0 62.9 37.1 - 10.59 
Пловдив 57.6 4.0 61.6 38.4 - 3.62 
Първомай 39.6 8.3 47.9 52.1 - 8.39 
Ракитово 42.4 23.9 66.3 32.7 - 32.19 
Раковски 39.6 15.1 54.7 45.3 - 14.93 
Родопи 46.0 10.1 56.1 43.9 - 9.88 
Рудозем 56.9 10.2 67.1 32.9 - 9.69 
Садово 35.3 13.8 49.1 50.9 - 13.84 
Септември 45.0 11.0 56.0 44.0 - 10.78 
Смолян 48.7 11.1 59.8 40.2 - 10.77 
Стрелча 32.1 17.5 49.6 50.4 - 17.52 
Съединение 37.5 8.3 45.8 54.2 - 8.48 
Хисаря 37.0 7.3 44.3 55.7 - 7.58 
Чепеларе 44.1 12.4 56.5 43.5 - 12.16 
Целеви равнища 55.0 5.0 60.0 40.0 - 4.67 

Източник: Пресметнато по данни на Националната служба по заетостта и НСИ 
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Трето, райони със слабо развито земеделие и  свръхпредлагане на 
работна сила - Кърджалийско, Смолянско, части от Хасковско, 
Благоевградско и др. Прилагането на такава заетост в тези райони е почти 
изключена (като не отчитаме труда в личното домашно стопанство 
естествено). Ето защо общините в тях представляват гнезда, от които се 
заражда трудова миграция към първия тип райони. Много често наемането на 
работна сила от тези райони е свързано с извършването на по-
квалифицирана работа - оран, жътва, транспортиране и други със собствена 
техника. Наемането на земя под аренда или за съвместна обработка също е 
често срещано явление. Трудовата миграция обаче много рядко прераства в 
постоянно заселване, главно поради жилищната закотвеност или поради 
психологическите бариери на трудовия мигрант да  се откъсне от 
роднинската или етно-религиозната си среда и да се засели в друга.  

2. Икономически предпоставки за междуобщинските различия в 
заетостта и безработицата.  

Либерализацията на търговския режим, но най-вече разпадането на 
пазара на бившия СИВ подействаха шоково и силно засегнаха почти всички 
отрасли на икономиката.  Допълнителен фактор за драматичния спад в 
производството и закриването на работни места се явиха ограниченията 
върху търговията с Ирак и продължителните икономически санкции срещу 
Югославия (Сърбия и Черна гора), както и влошената икономическа 
конюнктура в световен мащаб. При тези неблагоприятни условия шансовете 
на голяма част от предприятията да оцелеят финансово без да 
преструктурират производството си и да  се преориентират към нови пазари 
станаха минимални. Стопанските субекти и институциите от трите сектора на 
националната икономика реагираха по различен начин на тази ситуация, 
поради което и кризата има различни измерения във всеки сектор. 
Параметрите на кризата варират още по-силно по типове общини, като по 
правило тя прогресивно увеличава обхвата си  от центъра към периферията 
на страната.  

Първичният сектор (добивни отрасли, селско и горско стопанство, лов 
и риболов) е подложен на най-големи сътресения в преходния период към 
пазарно стопанство. Същевременно причините  за кризата и нейните 
параметри силно варират в отделните отрасли на първичния сектор. Спадът 
на производството в добивните отрасли се дължи най-вече на намалените 
възможности на държавния бюджет да субсидира минната промишленост и 
на влошаващите се геоложки условия на самия добив. Измеренията на този 
спад (при база 1990=100) по отрасли на добивната промишленост са както 
следва: черна металургия (вкл. добив на руди за черни метали)  - 1991г. - 
54.7, 1992г. - 49.8, 1993г. - 40.5; 1994г. - 50.9; 1995г. - 57.9 1996г - 54.5;цветна 
металургия (вкл. добив на руди за цветни метали) - 1991г. - 72.6, 1992г. - 70.0, 
1993г. - 81.0; 1994г. - 90.0; 1995г. 87.1; 1996г 95.1.; каменовъглената 
промишленост - 1991г. - 91.7, 1992г. - 87.3, 1993г.  - 133.4; 1994г. - 158.2; 
1995г. - 234.6;1996г - 130.4;  производството на електроенергия и 
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топлоенергия -  1991г. -93.1, 1992г. - 82.1, 1993г. - 91.3; 1994г. - 88.4; 1995г.- 
93.0 1996г. - 95.1.11  

Локализирането на отраслите на добивната промишленост в малък 
брой общини, в много от които тя е единствения поминък, затрудни тяхното 
развитие. Положението се утежни в онези населени места, където 
предприятията от този отрасъл бяха ангажирани директно в развитието на 
инфраструктурата на населените места - общините от Средните и Източните 
Родопи, района на Осогово, района на Балканбас и други. Закриването на 
целия уранодобив и на неефективни участъци в рудодобива блокира 
развитието на десетки селища в страната. Заетостта там спадна рязко, а 
алтернативните програми за заетост покриват само малка част от 
нарастналото предлагане на работна сила, освободена от основните добивни 
предприятия. 

 Кризата в земеделието, предизвикана от възстановяването на 
собствеността върху селскостопанските земи и промени в организационните 
структури на земеделието се отрази негативно на заетостта в селските 
общини. В стойностно изражение селскостопанската продукция през 1996г. 
спрямо 1990, намаля с около 35%.  Това се дължи на намалението на броя на 
животните в държавния и кооперативния сектор и на съкращаване на 
обработваемите площи и средните добиви в земеделието.  Същевременно 
процесът на трансформация на собствеността върви, макар и бавно - върху 
76 % от земята е възстановено правото на собственост, заражда се пазар на 
земята. Делът на частните ферми в общото селскостопанско производство 
надхвърли 50%. Постепенно безработицата в селските общини стихва, но в 
онези от тях, където потенциалът на земеделието е малък тя все още е 
висока. Висока е и в общините, където има концентрация на младо население 
(главно в Източните   и Западните Родопи, поречието на Места, Лудогорието, 
Добруджа) и липсват индустриални мощности. 

Вторичният сектор (обработващата промишленост и строителството) 
инкасира най-много от негативите на прехода към пазарна икономика. 
Данните на НСИ при цени от 1991г. показват, че за периода 1990 - 1996г. 
промишленото производство общо за страната е намаляло близо 
наполовина. Производството в електротехническата и електронната 
промишленост през 1996г. е паднало на 43% спрямо 1990г., в 
машиностроителната и металообработващата промишленост - съответно , на 
45.8%, в дървообработващата промишленост на 73.7%, в текстилната и 
трикотажната промишленост - на 52.8%, в кожарската, кожухарската и 
обувната промишленост - на 67.4%.12 Доколкото обработващата 
промишленост е дисперсирана в цялата страна териториалният обхват на 
кризата не е така ярко изразен, както при добивните отрасли. От кризата в 
промишлеността по-сериозно е засегната заетостта в общините, където някои 
от кризисните отрасли и производства са преобладаващи или единствени в 
селищната икономика. Проблемът придоби масов характер в общините и 
населени места, където промишлеността е изградена на т.нар. цехов 
принцип. 

                                                                  
11 Статистически годишник 1997, с. 161. 
12 Статистически годишник 1997, с. 161. 
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Развитието на т. нар. “филиална промишленост” започна още от 70 -те 
години чрез изнасяне на промишлени дейности от големите предприятия в 
по-малките населени места и главно в тези, намиращи се в планинските, 
полупланинските и граничните райони на страната. Целта беше да се 
създадат възможности за заетост на населението от тези райони и да се спре 
миграцията към големите градове. Освен тази социална страна имаше 
естествено и чисто икономически мотиви - по-нататъшното екстензивно 
развитие на промишлеността в големите градове беше свързано с 
необходимост от огромни инвестиции за преодоляване на така наречените 
“прагове” в осигуряването с техническа, социална /в т.ч жилища/ и екологична 
инфраструктура.  При относително ниските транспортни разходи и 
сравнително добрия жилищен фонд в селата и малките общини 
икономически много по-изгодно беше работните места да отидат при хората, 
отколкото обратното.  

Разпадането на бившия СИВ и на неговия затворен и непретенциозен 
пазар и рязкото съкращаване на държавните субсидии и дотации  /в явна и 
скрита форма/ към промишлеността доведоха нейните отрасли до дълбока 
криза. При трудното приспособяване на нашата икономика към нови външни 
пазари естествено беше държавните предприятия да ограничат дейността си 
най-напред  в своите периферни поделения. По-голямата част от тези 
поделения по начало бяха с небалагоприятни финансови резултати, тъй като 
там се изнасяха главно производства на отделни детайли и възли или 
спомагателни производства и помощни дейности.  Част от цеховете работеха 
на ишлеме. Ефективни бяха най-вече цеховете, в които се произвеждат 
финални изделия, както и  такива, преработващи местни суровини, но 
техният брой реално е много малък.  

При тази икономическа конюнктура повечето цехове в малките 
населени места бяха закрити или производството им силно ограничено, което 
доведе до закриване и на огромен брой работни места. Най-тежко е 
положението в районите, където селскостопанската земя е недостатъчна за 
да осигури поминък на населението.   

Промените в модела на развитие, преориентацията в структурата на 
икономиката, атомизацията на инвестиционната активност на много по-голям 
брой обекти, бюджетните рестрикции и други икономически фактори 
доведоха до намаляване на продукцията в отрасъл “строителство”. Индексът 
на строителната продукция (при база 1990=100) по години е както следва: 
1991г. - 43.1%, 1992г. - 41.8%, 1993г. - 41.0%, 1994г. 37.9%; 1995г. 40.1%; 
1996г. 34.6%13. Намалението е главно за сметка на държавното строителство, 
докато в частния сектор увеличението е многократно.   

Третичният сектор (сектора на услугите) е с най-голям потенциал за 
устойчивото развитие на населените места. На фона на общия спад в 
производството на БВП този сектор увеличава доходите си в реално 
изражение. С най-високи темпове нарастват нетните доходи в търговията, 
банковото и застрахователното дело, туризма, транспорта и съобщенията. 
Същевременно силните бюджетни ограничения не позволиха адекватно на 
либерализацията нарастване на БВП  в третичния сектор - нещо повече в 

                                                                  
13 Статискически годишник 1997, с. 179. 
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част от институциите предоставящи т.нар. неплатени услуги (здравеопазване, 
образование и други) функционираха непълноценно поради хроничен 
недостиг на средства, вкл. и за заплати на заетия персонал.   Процесът на 
комерсиализация на една част от дейностите  на т.нар. "непроизводствена 
сфера" /консултански, правни, здравни, образователни, културни и други 
платени услуги/ върви бавно и не дава импулси за увеличение на доходите и 
създаване на нови работни места или възможности за самонаетост. 

Степента на развитост на  третичния сектор е белег за устойчивост в 
развитието на отделната община. В това отношение различията по групи 
общини в България, според големината на общинския център,  са все още 
твърде големи. Пример за това ни дават данните за заетостта по сектори в 
общините от Пловдивска област (вж табл.3 и фиг. 1). 

Таблица  3 

Заетост по сектори в общините на Пловдивска област, групирани 
според броя на населението в общинския център 

Групи общини според броя на 
населението в общинския център 

Заети в 
първичен 

сектор - в % 

Заети във 
вторичен 

сектор - в % 

Заети в 
третичен 

сектор - в % 

 общо жени общо жени общо жени 

много малък град - до 10хил. жители 34.0 27.8 29.1 30.5 36.9 41.7 
малък град - от 10 до 30 хил. жители 25.6 20.7 41.6 43.4 32.8 35.8 
среден град - от 30 до 100 хил. жители 14.7 12.2 37.9 33.8 54.0 54.0 
голям град - над 100 хил. жители 3.3 2.3 41.3 37.0 55.4 60.7 

Източник: Резултати от преброяването на населението. Демографски и социално-
икономически  характеристики. Пловдивска област. Статистическо издателство и печатница. 
София, 1995. 

 

Фигура 1 

Заетост по сектори на икономиката в групи общини според 
броя на населението в общ.център:

(1) до 10 х.ж.; (2) 10-30 х.ж.; (3) 30-100 х.ж.;
(4) над 100 х.ж.

0
2 0
4 0
6 0

1 2 3 4

I се ктор
II се ктор
III се ктор

 
Данните от таблицата ясно показват чрез дела на заетите 

неразвитостта на третичния сектор в много малките общини. Реалният дял на 
заетите в този тип общини би бил още по-малък, ако не беше високата 
безработица, предизвикана от кризата в първичния и вторичния сектор. 
Именно поради това в тях се наблюдава по-висок дял на заетите в третичния 
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сектор в сравнение с малките градове. Има общини и населени места, където 
безработицата е над 40 % и там естествено третичния сектор увеличава дела 
си без това да означава, че той е развит. Изключение правят само някои 
общини, където развитият туризъм увеличава дела на този сектор. 

По правило делът на жените, заети в първичния сектор е по-нисък от 
този на мъжете, а в третичния е обратно. Изключения от това правило правят 
само някои общини с етнически и религиозен смесен състав на населението 
(турци и българомохамедани), където делът на мъжете заети в третичния 
сектор е по-голям. Жените в тези общини са заети в селското или домашното 
стопанство.  

Разгледаните по-горе неблагоприятни икономически процеси протичат 
с различна интензивност в различните типове райони и общини и в 
териториален план възникват сериозни диспропорции между търсенето и 
предлагането на работната сила (вж табл. 4).  

Данните от таблицата показват определено по-ниски коефициенти на 
заетост в неразвитите в икономическо отношение селскостопански и 
диверсифицирани райони. Там безработицата обхваща по-големи групи от 
населението и има хроничен характер. Това води до деградация на 
образователно-квалификационните характеристики на човешкия потенциал и 
до демотивация. Безработицата е особено висока сред младежите - около 
40% от икономически активното население възраст от 15 до 24 години е 
безработно. Под ударите на безработицата попадат и инвалидите, някои 
етнически общности като цигани, турци и други, които по принцип са с много 
ниско образователно и квалификационно равнище. Тези групи формират и 
контингента от дългосрочно безработни лица. Развитите индустриални и 
диверсифицирани райони са с по-благоприятни характеристики на заетостта 
и безработицата. По правило те обхващат общини с големи и най-големи 
градове. В тях шансовете за намиране на работа са по-реални и от тук 
дългосрочната безработица е по-малка. Деградационните процеси в 
човешкия фактор са по-ограничени, а мотивацията за повишаване на 
образованието и квалификацията са по-високи. Мотивацията и склонността 
за предприемачество в големите общини също е по-силно изразена в 
сравнение с малките населени места.  

Основният извод, който може да се направи е, че състоянието на трите 
сектора  на националното стопанство е различно в отделните общини и това 
формира големите различия между тях по  степен на заетост и безработица. 
Първичният сектор е в дълбока структурна криза, вторичният навлиза в 
крехко оживление, а нарастването на третичния сектор може да активизира 
търсенето на работна сила на пазара на труда. Заетостта и безработицата 
варират силно по типове  райони и общини, а  човешкият потенциал е  
подложен на сериозни изпитания в периода на преход към пазарна 
икономика. 
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Таблица 4 

Заетост и безработица по типове райони (1993 - 1997г.) 

Групи райони Коефициент на 
заетост 

Коефициент на безработица 

 общо
% 

жени% общо % жени% 

Група 1 1993г.-октомври  
1994г.- юни 
1995г.- юни 
1996г.- юни 
1997г.- юни 

53.60 
51.10 
54.00 
55.10 
53.00 

48.70 
45.70 
48.10 
47.65 
47.25 

24.86  
24.90 
20.43 
18.90 
17.95 

25.69  
23.80 
20.12 
18.70 
18.40 

Група 2 1993г.-октомври  
1994г.- юни 
1995г.- юни 
1996г.- юни 
1997г.- юни                  

55.90 
55.50 
56.70 
56.40 
55.80 

43.50 
50.6 

51.30 
50.90 
51.55 

25.03 
21.30 
20.40 
19.90 
18.70 

24.30  
21.10 
19.80 
18.60 
17.30 

Група 3 1993г.- октомври  
1994г.- юни 
1995г.- юни 
1996г.- юни 
1997г.- юни 

54.60 
49.60 
52.10 
53.20 
53.45 

49.00 
44.70 
45.35 
46.10 
45.90 

18.23  
14.30 
10.35 
10.70 
11.05 

17.74  
13.90 
11.80 
12.05 
12.20 

Група 4 1993г.- октомври  
1994г.- юни 
1995г.- юни 
1996г.- юни 
1997г.- юни 

55.10 
51.80 
53.25 
52.80 
52.60 

38.90 
46.90 
49.20 
48.40 
49.05 

22.75  
20.36 
12.30 
12.45 
12.60 

23.37  
20.30 
15.70 
14.90 
15.05 

Група 5 1993г.- октомври  
1994г.- юни 
1995г.- юни 
1996г.- юни 
1997г.- юни 

55.40 
52.90 
56.70 
57.05 
58.10 

50.70 
48.80 
53.90 
54.20 
55.30 

18.10  
16.90 

6.55 
7.80 
7.30 

18.99  
16.90 

9.80 
10.05 

9.70 
Група 6 1993г.- октомври  

1994г.- юни 
1995г.- юни 
1996г.- юни 
1997г.- юни 

56.10 
53.40 
55.70 
54.30 
54.20 

51.10 
48.60 
50.70 
50.30 
50.35 

23.12  
24.70 
14.40 
14.80 
13.90 

24.03  
25.10 
15.89 
17.10 
16.30 

Бележки: 1) Група 1 - развити селскостопански  райони, група 2 - слаборазвити селскостопански 
райони, група 3 - развити индустриални райони, група 4 - слаборазвити индустриални райони, 
група 5 - развити диверсифицирани райони, група 6 - неразвити диверсифицирани райони; 2) 
Класификацията на районите (бившите окръзи) в България в посочените 6 групи е направена от 
експерти на ОИСР чрез прилагане на таксономичен метод.(Вж. Stefano Scarpetta and Peter Huber 
- Regional Economic Structures and Unemployment  in Central and Eastern Europe: An Attempt to 
Identify Common Patterns. Technical Workshop -  Vienna, Institute for Advanced Studies, 3 - 4 
November, 1994). Авторът е участвувал чрез експертна помощ и осигуряване на информацията 
за България; 3) Данните са от изчисления на автора  по информация от наблюденията на 
работната сила, осъществени от Националния статистически институт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 
Примерен списък на индикаторите за оценка на проблема “център – 

периферия” 
Характеристики на индикаторите, определящи “центъра” и “периферията” Групи 

индикатори благоприятни характеристики - 
“център” 

неблагоприятни характеристики - 
“периферия” 

I. Основни индикатори   
1. Икономика и инфраструктура    
- инвестиции ясно изразен изпреварващ среден 

темп на растеж  на ДМА; наличие на 
инвестиционна стратегия; по-широк 
портфейл, вкл. в инфраструктура и 
други. 

ясно изразен изоставащ среден темп на 
растеж на ДМА; отсъствие на 
инвестиционна стратегия; случаен 
характер на вложенията и други    

- производство открояващ се изпреварващ среден 
темп на нарастване на 
производството; поява  на нови 
производства и технологии; 
интензивен вътрешно-териториален и 
междутериториален обмен;   
нарастващ дял в износа и други. 

определено изоставащ среден темп на 
растеж на производството; стари 
производства и технологии; слаби 
икономически връзки с други територии; 
случаен износ. 

- инфраструктура комплексно развита инфраструктура; 
висока гъстота на точковите и 
линейните елементи;  мрежеста или 
радиална конфигурация; висока 
степен на натовареност  - мощни 
зараждащи  се и затихващи потоци от  
товари, пътници, енергия, 
информация; развита 
институционална инфраструктура, вкл. 
благоприятствуваща за развитието на 
бизнеса.  

слабо развита инфраструктура; ниска 
гъстота на точковите и линейните 
елементи; линейна или конфигурация 
или крайни пунктове; ниска степен на 
натовареност - слаби зараждащи  се и 
затихващи потоци от  товари, пътници, 
енергия, информация;  
развита институционална 
инфраструктура, вкл. 
благоприятствуваща за развитието на 
бизнеса. 

2. природни 
ресурси и тяхното 
въвличане в 
стопански оборот;  
екология 

пълноценно използване на наличните 
ресурси (полезни изкопаеми, земя, 
гори, води и други),  вкл. прояви на 
свъръхексплоатация и наличие на 
конфликт с природата; развиваща се 
екологична инфраструктура. 

непълноценно използване на 
природните ресурси,включително 
неразработени находища, 
неразработени или запустели земи, 
пасища, водоеми и други;  
отсъствие на политика за опазване и 
съхранение на природната среда.  

3. човешки 
ресурси и заетост 

богата образователна и  
професионално-квалификационна 
структура на работната сила; 
производителни и разнообразни 
работни места; висока степен на 
използване на човешките ресурси; 

бедна образователна и  професионално-
квалификационна структура на 
работната сила; ниско производителни  
работни места; слаб избор за 
професионална изява; непълноценно 
използване на човешките ресурси; 

II.  Вторични индикатори 
1. Демографско 
развитие 

“нормална” възрастово- полова 
пирамида; положителен или постоянен 
естествен прираст на населението; 
постоянен   механичен приток на 
население.   

“ненормална” възрастово-полова 
пирамида; отрицателен, прогресивно 
влошаващ се естествен прираст на 
населението; постоянен механичен 
отлив на население.  

2. Социално 
развитие 

добре развитие социална 
инфраструктура и социални услуги; 
приличен жизнен стандарт; ниска 
безработица; добра социална защита 
за неравностойните групи - инвалиди, 
самотни възрастни хора, многодетни 
семейства. 

слабо развита социална 
инфраструктура; беден набор от 
социални услуги; влошаващ се жизнен 
стандарт; висока безработица; 
неразвита или отсъствуваща социално-
защитна мрежа за неравностойните 
групи.  
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Характеристики на индикаторите, определящи “центъра” и “периферията” 
3. Култура и 
свободно време 

богат културен живот; съхранено и 
обогатяващо се културно-историческо 
наследство; възможности за 
разнообразно и приятно прекарване 
на свободното време;. 

беден културен живот; ерозия на 
културно-историческото наследство; 
липса на условия за отдих и занимания 
през свободното време.  

4. Обществено-
политическо 
развитие 

богат обществено-политически живот; 
политически и синдикален 
плурализъм; развити структури и 
прояви на гражданското общество. 

беден обществено-политически живот; 
политическа и синдикална ограниченост; 
отсъствие или слабо развити структури 
и прояви на гражданското общество.  

Таблица 2 
Класификация на общините на “център” и “периферия” 

Групи общини според 
характеристиката им на 
"център", "периферия" и 
междинна група 

Средна трансф. 
интегр. оценка 
за периода 94-

96г. 

Ранг за 
периода 1994- 

1996г. 

Йерарх. 
място в 
групата 

Йерарх. 
място в 
региона 

Общини с характеристики на "Център"
0849 MИPKOBO 0,1019 1 ЛЦ ОЦ 
0213 ДEBHЯ 0,2183 2 ЛЦ ОЦ 
0918 PAДHEBO 0,5795 3 ЛЦ ОЦ 
0851 ЧEЛOПEЧ 0,5811 4 ЛЦ ОЦ 
0847 ПИPДOП 0,6246 5 ЛЦ ОЦ 
0815 ETPOПOЛE 0,6406 6 ЛЦ ОЦ 
0846 ЗЛATИЦA 0,6698 7 ЛЦ ОЦ 
0106 KAMEHO 0,6796 8 ЛЦ ОЦ 
0804 БOБOBДOЛ 0,6872 9 ЛЦ ОЦ 
0103 БУPГAC 0,6941 10 МРЦ ПРЦ 
0204 БEЛOCЛAB 0,7062 11 ЛЦ ОЦ 
0725 CГO 0,7279 12 МРЦ ПРЦ 
0417 KOЗЛOДУЙ 0,733 13 ЛЦ ОЦ 
0203 БAЛЧИK 0,7349 14 ЛЦ ОЦ 
0111 HECEБЬP 0,7386 15 ЛЦ ОЦ 
0903 ГЬЛЬБOBO 0,7399 16 ЛЦ ОЦ 
0206 BAPHA 0,7413 17 МРЦ ПРЦ 
0410 BPAЦA 0,7422 18 РЦ МОЦ 
0806 БOЖУPИЩE 0,7527 19 ЛЦ ОЦ 
0520 ПAHAГЮPИЩE 0,7608 20 ЛЦ ОЦ 
0522 ПЛOBДИB 0,7624 21 МРЦ ПРЦ 
0218 KACПИЧAH 0,7663 22 ЛЦ ОЦ 
0202 AKCAKOBO 0,7671 23 ЛЦ ОЦ 
0326 CУXИHДOЛ 0,7746 24 ЛЦ ОЦ 
0813 ДPAГOMAH 0,778 25 ЛЦ ОЦ 
0619 PУCE 0,7787 26 МРЦ ПРЦ 
0922 CTAPA ЗAГOPA 0,7793 27 МРЦ ПРЦ 
0320 ПЛEBEH 0,7837 28 МРЦ ПРЦ 
0230 ШУMEH 0,7864 29 РЦ ПРЦ 
0803 БЛAГOEBГPAД 0,7879 30 РЦ ПРЦ 
0227 ДOБPИЧ 0,7942 31 РЦ ПРЦ 
0409 BИДИH 0,7957 32 РЦ МОЦ 
0925 XACKOBO 0,7982 33 МРЦ ПРЦ 
0303 BEЛИKO TЬPHOBO 0,7982 34 МРЦ ПРЦ 
0919 CBИЛEHГPAД 0,7991 35 ЛЦ ОЦ 
0519 ПAЗAPДЖИK 0,8012 36 РЦ МОЦ 
0610 ИBAHOBO 0,8038 37 ЛЦ ОЦ 
0905 ДИMИTPOBГPAД 0,8039 38 ЛЦ МОЦ 
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Средно за България 0,8053 39   
0526 POДOПИ 0,8072 41 ЛЦ ОЦ 
0501 ACEHOBГPAД 0,8074 42 ЛЦ МОЦ 
0814 EЛИH ПEЛИH 0,8082 43 ЛЦ ОЦ 
0324 CEBЛИEBO 0,8091 44 ЛЦ ОЦ 
0305 ГOPHA OPЯXOBИЦA 0,8093 45 ЛЦ ОЦ 
0423 MEЗДPA 0,8106 46 ЛЦ ОЦ 
0513 KAPЛOBO 0,8117 47 ЛЦ ОЦ 
0121 ЯMБOЛ 0,8125 48 РЦ МОЦ 
0618 PAЗГPAД 0,8129 49 РЦ МОЦ 
0109 MAЛKO TЬPHOBO 0,813 50 ЛЦ ОЦ 
0304 ГAБPOBO 0,8131 51 РЦ МОЦ 
0329 TPЯBHA 0,8143 52 ЛЦ ОЦ 
0314 ЛOBEЧ 0,8144 53 РЦ МОЦ 
0322 ПOPДИM 0,8146 54 ЛЦ ОЦ 
0328 TPOЯH 0,8146 55 ЛЦ ОЦ 
0625 TЬPГOBИЩE 0,815 56 ЛЦ ОЦ 
0809 ГOДEЧ 0,8166 57 ЛЦ ОЦ 
0302 БEЛEHE 0,8168 58 ЛЦ ОЦ 
0504 БEЛOBO 0,8169 59 ЛЦ ОЦ 
0828 ПPABEЦ 0,8183 60 ЛЦ ОЦ 
0826 ПEPHИK 0,8189 61 РЦ МОЦ 
0107 KAPHOБAT 0,8193 62 ЛЦ ОЦ 
0819 KOПPИBЩИЦA 0,8197 63 ЛЦ ОЦ 
0316 ЛЯCKOBEЦ 0,8199 64 ЛЦ ОЦ 
0211 ГEHEPAЛ TOШEBO 0,8201 65 ЛЦ ОЦ 
0223 ПPOBAДИЯ 0,8206 66 ЛЦ ОЦ 
0309 ДPЯHOBO 0,8221 67 ЛЦ ОЦ 
0840 ДУПHИЦA 0,8224 68 ЛЦ ОЦ 
0425 MOHTAHA 0,8224 69 РЦ МОЦ 
0521 ПEЩEPA 0,8226 70 ЛЦ ОЦ 
0530 CMOЛЯH 0,8228 71 РЦ МОЦ 
0829 PAДOMИP 0,8235 72 ЛЦ ОЦ 
0907 KAЗAHЛЬK 0,8236 73 РЦ МОЦ 
0911 ЛЮБИMEЦ 0,8251 74 ЛЦ ОЦ 
0534 ЧEПEЛAPE 0,8253 75 ЛЦ ОЦ 
0323 CBИЩOB 0,8263 76 РЦ МОЦ 
0104 CPEДEЦ 0,827 77 ЛЦ ОЦ 
0604 БЯЛA 0,8271 78 ЛЦ ОЦ 
0838 CЛИBHИЦA 0,8286 79 ЛЦ ОЦ 
0116 COЗOПOЛ 0,8302 80 ЛЦ ОЦ 
0807 БOTEBГPAД 0,8306 81 РЦ МОЦ 
0808 БPEЗHИK 0,8306 82 ЛЦ ОЦ 
0229 ШAБЛA 0,8307 83 ЛЦ ОЦ 
0617 ПOПOBO 0,8307 84 ЛЦ ОЦ 
0209 BЬЛЧИ ДOЛ 0,8307 85 ЛЦ ОЦ 
0216 KABAPHA 0,8308 86 ЛЦ ОЦ 
0927 ЧИPПAH 0,831 87 ЛЦ ОЦ 
0621 CИЛИCTPA 0,8316 89 РЦ ОЦ 
0515 ЛЬKИ 0,8318 90 ЛЦ ОЦ 
0818 KOBAЧEBЦИ 0,8333 91 ЛЦ ОЦ 
0843 TPЬH 0,8335 92 ЛЦ ОЦ 
0842 TPEKЛЯHO 0,8339 93 ЛЦ ОЦ 
0332 ЯБЛAHИЦA 0,8342 94 ЛЦ ОЦ 
0102 БOЛЯPOBO 0,8343 95 ЛЦ ОЦ 
0225 CУBOPOBO 0,8346 96 ЛЦ ОЦ 
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0117 COHГУPЛAPE 0,8369 97 ЛЦ ОЦ 
0824 KЮCTEHДИЛ 0,8373 98 РЦ МОЦ 
0831 PИЛA 0,8379 99 ЛЦ ОЦ 
0312 ЛEBCKИ 0,8384 100 ЛЦ ОЦ 
0110 ЦAPEBO 0,8395 101 ЛЦ ОЦ 
0924 XAPMAHЛИ 0,8397 102 ЛЦ ОЦ 
Общини с междинен статус
0503 БATAK 0,8399 103 ПЦ ПОЦ 
0318 ПABЛИKEHИ 0,8404 104 ПЦ ПОЦ 
0816 ЗEMEH 0,8408 105 БП ТП 
0113 ПOMOPИE 0,8412 106 ПЦ ПОЦ 
0830 PAЗЛOГ 0,8419 107 ПЦ ПОЦ 
0810 ГOPHA MAЛИHA 0,842 108 БП ТП 
0507 БPEЗOBO 0,8445 109 БП ТП 
0101 AЙTOC 0,8451 110 ПЦ ПОЦ 
0205 БЯЛA 0,8456 111 ПЦ ПОЦ 
0222 ПPECЛAB 0,8457 112 ПЦ ТП 
0833 CAHДAHCKИ 0,8463 113 ПЦ ПОЦ 
0821 KOCTИHБPOД 0,8463 114 ПЦ ПОЦ 
0307 ДOЛHA MИTPOПOЛИ 0,847 115 ПЦ ПОЦ 
0836 CBOГE 0,8476 116 ПЦ ПОЦ 
0527 PУДOЗEM 0,8479 117 ПЦ ПОЦ 
0325 CTPAЖИЦA 0,8481 118 БП ТП 
0516 MAДAH 0,8489 119 ПЦ ПОЦ 
0923 TOПOЛOBГPAД 0,8489 120 БП ТП 
0214 ДOБPИЧKA 0,8491 121 БП ТП 
0820 KOCTEHEЦ 0,8492 122 ПЦ ПОЦ 
0811 ГOЦE ДEЛЧEB 0,8497 123 ПЦ ПОЦ 
0219 KPУШAPИ 0,8505 124 БП П 
0220 HOBИ ПAЗAP 0,851 125 ПЦ ТП 
0317 HИKOПOЛ 0,8511 126 ПЦ ПОЦ 
0916 OПAH 0,8513 127 БП ТП 
0308 ДOЛHИ ДЬБHИK 0,8514 128 БП ТП 
0427 OPЯXOBO 0,8519 129 ПЦ ПОЦ 
0201 ABPEH 0,8528 130 БП П 
0523 ПЬPBOMAЙ 0,8528 131 ПЦ ПОЦ 
0912 MAДЖAPOBO 0,8535 132 БП ТП 
0119 TBЬPДИЦA 0,8536 133 БП ТП 
0607 ДBE MOГИЛИ 0,8537 134 БП П 
0105 EЛXOBO 0,8551 136 БП ТП 
0310 EЛEHA 0,8551 137 БП П 
0331 ЧEPBEH БPЯГ 0,8552 138 ПЦ ТП 
0208 BETPИHO 0,8553 139 БП П 
0420 ЛOM 0,856 140 ПЦ ПОЦ 
0531 CTPEЛЧA 0,856 141 БП ТП 
0512 KAЛOЯHOBO 0,8562 142 БП ТП 
0915 MЬГЛИЖ 0,8564 143 БП ТП 
0321 ПOЛCKИ TPЬMБEШ 0,8565 144 БП ТП 
0401 БEЛOГPAДЧИK 0,8566 145 БП ТП 
0432 ЧУПPEHE 0,8566 146 БП П 
0533 XИCАPЯ 0,8574 147 ПЦ ТП 
0823 KPECHA 0,858 148 БП П 
0118 CTPAЛДЖA 0,8585 149 БП П 
0509 ДEBИH 0,8588 150 БП П 
0511 ЗЛATOГPAД 0,8592 151 ПЦ ПОЦ 
0805 БOБOШEBO 0,8599 152 БП П 
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0801 БAHCKO 0,8599 153 ПЦ ПОЦ 
0910 KЬPДЖAЛИ 0,86 154 ПЦ ПОЦ 
Общини с характеристики на "Периферия"
0402 БEPKOBИЦA 0,8607 155 ПГ ТП 
0414 ГPAMAДA 0,8609 156 ПС П 
0827 ПETPИЧ 0,861 157 ПГ ТП 
0529 CEПTEMBPИ 0,8611 158 ПГ ТП 
0517 MAPИЦA 0,8611 159 ПС П 
0623 CЛИBO ПOЛE 0,8613 160 ПС П 
0603 БOPOBO 0,8618 161 ПС П 
0112 HOBA ЗAГOPA 0,8623 162 ПГ ТП 
0431 ЧИПPOBЦИ 0,8623 163 ПГ ТП 
0611 ИCПEPИX 0,8637 164 ПГ ТП 
0416 KHEЖA 0,8643 165 ПГ ТП 
0902 БPATЯ ДACKAЛOBИ 0,8648 166 ПС П 
0848 AHTOH 0,8651 167 ПС П 
0419 KУЛA 0,8658 168 ПГ П 
0404 БOЙЧИHOBЦИ 0,8667 169 ПГ П 
0627 ЦEHOBO 0,8677 170 ПС П 
0601 AЛФATAP 0,869 171 ПС П 
0624 TУTPAKAH 0,8704 172 ПГ П 
0841 CTPУMЯHИ 0,871 173 ПС П 
0428 POMAH 0,8711 174 ПГ П 
0622 CИTOBO 0,8721 175 ПС П 
0313 ЛETHИЦA 0,8721 176 ПС П 
0605 BETOBO 0,8724 177 ПС П 
0301 AПPИЛЦИ 0,8729 178 ПС П 
0406 БPEГOBO 0,8731 179 ПС П 
0319 ПEЛOBO 0,8737 181 ПС П 
0913 MИHEPAЛHИ БAHИ 0,8739 182 ПС П 
0837 CИMИTЛИ 0,874 183 ПГ ТП 
0514 ЛECИЧEBO 0,874 184 ПС П 
0906 ИBAЙЛOBГPAД 0,8742 185 ПГ П 
0224 CMЯДOBO 0,8743 186 ПГ П 
0413 ГEOPГИ ДAMЯHOBO 0,8755 187 ПС П 
0120 TУHДЖA 0,8756 188 ПС П 
0408 БЯЛA CЛATИHA 0,876 189 ПГ ТП 
0415 ДИMOBO 0,8763 190 ПС П 
0525 PAKOBCKИ 0,8763 191 ПС П 
0528 CAДOBO 0,8772 192 ПС П 
0613 KУБPAT 0,878 193 ПГ П 
0850 ЧABДAP 0,878 194 ПС П 
0426 HOBO CEЛO 0,8789 195 ПС П 
0532 CЬEДИHEHИE 0,8793 196 ПС П 
0844 XAДЖИДИMOBO 0,8795 197 ПС П 
0421 MAKPEШ 0,881 198 ПС П 
0405 БOPOBAH 0,882 199 ПС П 
0920 CИMEOHOBГPAД 0,8824 200 ПГ ТП 
0825 HEBECTИHO 0,8831 201 ПС П 
0917 ПABEЛ БAHЯ 0,8831 202 ПС П 
0315 ЛУKOBИT 0,8839 203 ПГ П 
0407 БPУCAPЦИ 0,8844 204 ПС П 
0822 KOЧEPИHOBO 0,8853 205 ПС П 
0614 ЛOЗHИЦA 0,8854 206 ПС П 
0615 OMУPTAГ 0,8863 207 ПГ ТП 
0602 AHTOHOBO 0,8871 208 ПС П 
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0608 ДУЛOBO 0,8875 209 ПГ П 
0228 XИTPИHO 0,8877 210 ПС П 
0412 BЬPШEЦ 0,8879 211 ПС П 
0306 ГУЛЯHЦИ 0,8882 212 ПС П 
0212 ДOЛHИ ЧИФЛИK 0,8885 213 ПС П 
0226 TEPBEЛ 0,8888 214 ПГ П 
0510 ДOCПAT 0,8923 215 ПГ П 
0215 ДЬЛГOПOЛ 0,8924 216 ПС П 
0606 ГЛABИHИЦA 0,8927 217 ПС П 
0403 БOЙHИЦA 0,8939 218 ПС П 
0835 CATOBЧA 0,8939 219 ПС П 
0418 KPИBИHДOЛ 0,894 220 ПС П 
0429 PУЖИHЦИ 0,8942 221 ПС П 
0221 HИKOЛA KOЗЛEBO 0,8943 222 ПС П 
0311 ЗЛATAPИЦA 0,8944 223 ПС П 
0845 ЯKOPУДA 0,895 224 ПС П 
0430 XAЙPEДИH 0,8953 225 ПС П 
0914 MOMЧИЛГPAД 0,8972 226 ПГ П 
0424 MИЗИЯ 0,8973 227 ПГ ПТ 
0834 CAПAPEBA БAHЯ 0,8979 229 ПГ ТП 
0508 BEЛИHГPAД 0,8997 230 ПГ ПТ 
0506 БPAЦИГOBO 0,8998 231 ПГ ПТ 
0802 БEЛИЦA 0,9004 232 ПС П 
0612 KAЙHAPДЖA 0,9013 233 ПС П 
0616 OПAKA 0,9015 234 ПС П 
0422 MEДKOBEЦ 0,902 235 ПС П 
0812 ГЬPMEH 0,9054 236 ПС П 
0411 BЬЛЧEДPЬM 0,9058 237 ПС П 
0433 ЯKИMOBO 0,9059 238 ПС П 
0609 ЗABET 0,9061 239 ПС П 
0207 BEHEЦ 0,9064 240 ПС П 
0330 УГЬPЧИH 0,9066 241 ПГ П 
0108 KOTEЛ 0,9099 242 ПГ ПТ 
0505 БOPИHO 0,911 243 ПС П 
0626 ЦAP KAЛOЯH 0,9176 244 ПС П 
0518 HEДEЛИHO 0,92 245 ПС П 
0210 BЬPБИЦA 0,923 246 ПС П 
0921 CTAMБOЛOBO 0,9249 247 ПС П 
0620 CAMУИЛ 0,931 248 ПГ П 
0114 PУEH 0,9328 249 ПС П 
0926 ЧEPHOOЧEHE 0,933 250 ПС П 
0217 KAOЛИHOBO 0,9343 251 ПС П 
0908 KИPKOBO 0,9349 252 ПС П 
0901 APДИHO 0,9415 253 ПГ ПТ 
0909 KPУMOBГPAД 0,9438 254 ПГ ПТ 
0524 PAKИTOBO 0,9485 255 ПС П 
0904 ДЖEБEЛ 1 256 ПС П 
Легенда:  МРЦ - Междурегионален център; РЦ - Регионален център ЛЦ - Локален център; ПЦ - 
Потенциален център; БП - Територии, близо до периферията; ПГ - Периферна - градска 
територия; ПС - Периферна - селска територия; ПРЦ - Първостепенен регионален център; МРЦ - 
Междуобщински регионален център; ОЦ - Общински център; ПОЦ - Потенциален общински 
център; ТП - Транзитна периферия; П - Периферна община   
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РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Йордан Христосков 
(Резюме) 

 
В студията са разгледани различията в развитието на общините в контекста на 

проблема “център - периферия” и различията в равнищата на заетостта и 
безработицата. 

Една от специфичните прояви на различията в социално-икономическото 
равнище на общините е проблемът “център - периферия”. Разглеждането на този 
проблем в контекста на диференцията на общините по степен на развитие предполага 
търсенето на отговор на следните въпроси:  

• кои са методологическите и методически основи на проблема “център - 
периферия” в развитието на общините? 

• кои са корените на проблема “център - периферия”? 
• кои са типичните прояви и аспекти на проблема “център - периферия” при 

прехода към пазарна икономика? 
• какви политики и мерки трябва да се прилагат за смекчаване на проблема 

“център - периферия” като една от най-острите прояви на 
междуобщинската диференциация в социално-икономическото развитие? 

За оценка на степента на използване на човешките ресурси в общините е 
конструиран специфичен измерител наречен “Община с икономически активно заето 
население”.  Разгледани са икономическите предпоставки за различията  в заетостта 
и безработицата. Основният извод е, че състоянието на трите сектора  на 
националното стопанство е различно в отделните общини и това формира големите 
различия между тях по  степен на заетост и безработица. Първичният сектор е в 
дълбока структурна криза, вторичният навлиза в крехко оживление, а нарастването на 
третичния сектор може да активизира търсенето на работна сила на пазара на труда.  

 
 

DISPARITIES IN THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN 
BULGARIA 

Jordan Hristoskov 
(Summary) 

 
The study is focused on the disparities in the development of Bulgarian municipalities in the 
contest of the problem “center - periphery”. The municipal disparities in employment and 
unemployment are also subject of this study.  
One of the specific evidences of the municipal disparities is the problem “center - periphery”. 
The author tries to answer the following questions: 
• what is the methodological background of the problem “center - periphery” in the 

development of municipalities? 
• which are the roots for the existence of the central and remote (outskirts) territories”? 
• what are the features and the aspects of the problem “center - periphery” during the 

transition towards market economy? 
• what policies should be applied to alleviate the problem “center - periphery” as one of 

the acute issues in the development of the municipalities? 
A special indicator called “Municipality with economic active and employed population” is 
designed to asses the level of utilization of the human capital. The economic background for 
the disparities in employment and unemployment levels are analyzed. The main conclusion 
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is that the large disparities in employment and unemployment can be explained by the 
different level of development of the economy sectors in the municipalities. The primary 
sector is in deep structural crisis, the secondary sector is in process of fragile recovery, and 
only the tercial sector could promote the labor force demand in the municipalities with high 
uneployment. 
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