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I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 1. Актуалност на темата 

Динамиката на икономическите процеси формира определена 

отраслова структура, която генерира потенциала на даден регион за 

установяване и поддържане на икономически растеж. Изследването 

на тази динамика позволява да се изяснят закономерностите при 

функционирането на икономическата система, да се изследват 

измененията в структурата на икономическите процеси, да се оцени 

ролята на регионалната отраслова структура за пространственото 

разположение на икономическите отрасли и за ресурсната 

обезпеченост на отделните сектори. Познаването на протичащите 

структурни процеси има определящо значение за формиране на 

ефективна икономическа структура, респ. за формиране на 

икономически потенциал за развитие. Като основен фактор за липса 

на конкурентоспособност в шестия периодичен доклад на 

Европейската комисия се визира неблагоприятната секторна 

структура, която предопределя икономическо изоставане на 

определени страни и региони.
1
 Установената икономическа структура 

с дадено съотнасяне на нейните компоненти е предпоставка за 

постигане на определена ефективност на производството, за 

реализиране на съответни темпове на растеж и равнище на 

потребление. С други думи, стремежът на всяка една стопанска 

система е да се постигне благоприятна отраслова структура – 

структура предполагаща по-висока ефективност на производството, 

която се реализира единствено на основата на конкурентни 

предимства, кореспондиращи на тази производствена структура.  

2. Цел и задачи на изследването:  

Основната цел на дисертационния труд е да се оцени ролята на 

регионалната отраслова структура за формиране на висок 

икономически растеж, като се анализира равнището, динамиката и 

структурните различия на национално и регионално ниво по основни 

икономически отрасли.  На тази база да се определят възможности за 

                                                           
1
 EC, “Sixth Periodic report on the social and economic situation and development of the regions in the 

European Union”, European Commission, Directory General for Regional Policy and Cohesion, ЕС, 1999 
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бъдещо развитие на регионите, свързано с тяхната специфика и 

локален икономически потенциал.  

За постигането на така формулираната цел се поставят следните 

задачи в рамките на докторската дисертация:   

 Да се изследва и определи връзката между икономически растеж и 

отраслова структура в светлината на основните теоретични 

постановки за икономически растеж;  

 Да се анализира динамиката на отрасловата структура на ниво ЕС и 

България, както и отражението на идентифицираните тенденции 

върху регионалните процеси; 

 Да се оцени ефективността на отрасловата структура на региона 

чрез специфични показатели, определящи локализацията на 

структурните промени и на тази база да се изследват 

националните, структурни и регионални фактори върху секторните 

промени; 

 Да се изследва връзката между регионалната ефективност на 

производството, измерена чрез относителната производителност на 

труда и избрани фактори за формиране на структурни регионални 

различия;  

 Да се групират взаимосвързани регионални клъстери, според 

заетостта и относителната производителност на труда, които да 

характеризират общите тенденции на развитие на национално и 

регионално равнище по избрани критерии. 

3. Обект, предмет и обхват на изследване 

 Обект на изследване е регионалната отраслова структура на 

национално и регионално ниво (NUTS 2 и NUTS 3). Според NUTS 

2 класификацията на териториалните единици за статистически 

цели районите за планиране в България са шест, а именно: 

Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, 

Северен централен и Северозападен райони за планиране. 

Районите от третото йерархично ниво NUTS 3 съответстват на 28-

те области в България. 
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  Предмет на изследване е отрасловата структура на национално и 

регионално ниво и факторите, определящи икономически 

регионални различия.  

 Обхват на анализ са годините 2000 г., 2007 г. и 2017 г., като 

избраните години позволяват да се проследят промените за период, 

обхващащ значими промени в икономическото развитие на 

страната.  

4. Изследователска теза 

 Различията в структурата по основни икономически сектори 

представляват съществен фактор, предопределящ националния и 

регионален икономически растеж. 

В тази връзка наблюдаваните промени в структурата по основните 

икономически сектори на национално равнище поставят на дискусия 

някои хипотези, свързани с икономическото развитие на отделните 

региони, а именно: 

 Процесът на пренасочване на ресурси от сектор „Селско, горско и 

рибно стопанство“ към промишлеността и услугите, зависи от 

степента на икономическо развитие на страната - регионите с по-

висока степен на икономическо развитие проявяват тенденция за по-

гъвкаво пренасочване на ресурси и обратно; 

  Страни с по-висок дял на селското стопанство спрямо останалите 

сектори са тези с по-слабо развити икономики в рамките на ЕС; 

 Интеграционните процеси водят до значително нарастване на 

регионалните различия в секторната структура.   

 Структурни изменения на дейности с по-висока ефективност се 

приемат като основен фактор и двигател на национален и регионален 

икономически растеж. 

5. Методи и информационна среда на изследването 

В дисертацията са използвани сравнителен метод, методи за анализ на 

структури и структурни промени и различия, динамичен анализ за 

движението на дяловете (shift-share analysis), икономико–

статистически методи (корелационен и регресионен метод), 

клъстърен анализ, индукция и дедукция, анализ и синтез, графичен 

метод и др. Изходната информация обхваща вариационни, но също 
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така и динамични редове. Използва се първична и вторична 

информация на база данните от НСИ,  Евростат, определени 

класификации (напр. NACE класификация) и други източници 

информация. За обработка на информацията е използван лицензиран 

софтуер IBM SPSS Statistics 26 и Microsoft Excel 2010. 

6. Ограничения на анализа: 

 В дисертацията са избрани за изследване и анализ 10 сектора, 

които представляват агрегирана номенклатура на икономическите 

дейности. 

 Публикуването на статистически данни по райони изостава от 

публикуването на тези за страната, поради тази причина данните са 

от 2017 г. 

Резултатите от изследването обобщават структурните промени на 

национално и регионално равнище. Очертават се тези 

трансформации, които биха благоприятствали икономическия растеж 

и могат да послужат като база за определяне на потенциала по 

отделни региони и общо за страната.  

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОД  

В увода се обосновава актуалността на темата. Формулирани са 

основна цел на изследването и задачите, свързани с нейното 

постигане. Определят се обекта, предмета и обхвата на изследване и 

се дефинира изследователска теза. Конкретизирани са приложените 

методи за анализ, информационната база на изследването, както и 

ограниченията, свързани с информационната среда.  

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ 

ОСНОВИ ПРИ ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНА ОТРАСЛОВА 

СТРУКТУРА 

В тази глава на дисертацията се проследява развитието на теориите за 

икономическия растеж и се търси връзката между икономически 

растеж и отраслова структура. Проследяването на теориите за 

икономическия растеж, както и на факторите, определящи връзката 
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между растеж и икономическа структура дава възможност да се 

хвърли повече светлина върху значимостта на структурните промени 

за регионите и за страната като цяло. Разгледани са класически, 

неокласически и нови теории за икономически растеж. Извършен е 

критичен анализ на факторите, обуславящи растежа и е представена 

методика за оценка на регионалната отраслова структура чрез 

множество показатели, разкриващи влиянието на структурните 

промени върху развитието на страната и нейните райони.  

1.1. Теории за икономически растеж  

Основна задача на тази част от разработката е да се проследи 

еволюцията на теориите за икономически растеж. Теоретичните 

постановки, представени в тази глава обясняват по различен начин 

същността на икономическия растеж и факторите, които го обуславят. 

Първоначално е представена класическата теория, при която 

икономическия растеж се разглежда на база взаимовръзката между 

труда и капитала. Класиците обясняват растежа чрез разделението на 

труда, факторната производителност и ефективността на 

производството. Адам Смит в „Богатството на народите. Изследване 

на неговата природа и причини“ (1776 г.) подчертава, че в основата на 

богатството на нациите е международното разделение на труда и 

съответната специализация на отделните страни в производството на 

стоки, за които имат абсолютно предимство. Друг класик, Дейвид 

Рикардо в своя фундаментален труд „За принципите на 

политическата икономия и данъчното облагане“ (1817г.) обосновава 

теорията за сравнителните предимства, като подчертава, че при 

определени условия е налице изгода за страните, търгуващи помежду 

си, само ако се специализират в производството на стоки, за които 

имат преимущество. Като продължение на теорията на Смит и 

Рикардо се появява концепцията за производствените фактори на 

шведските икономисти Ели Хекшер и Бертил Олин. Те свързват 

сравнителните предимства с количествената и качествена факторна 

обезпеченост. Едно от най-интересните изследвания за връзката 

между факторите за производство в дадена страна и реалната 

структура на нейния износ и внос е проведено през 1953 г. от 
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американски икономист от руски произход Василий Леонтиев, който 

доказва, че страните търгуват помежду си, защото това им позволява 

да участват и да печелят от международното разделение на труда.  

Теориите за икономически растеж в края на 18-ти и началото на 19-ти 

век са базирани основно на взаимовръзката между труд и капитал, без 

да се отчита въздействието на техническия прогрес и използването на 

производствените мощности. С появата на неокласическите теории 

за растеж се застъпва идеята за балансиран икономически растеж. С 

помощта на производствените функции се задълбочават 

изследванията, свързани с количествена оценка за приноса на дадения 

фактор върху растежа. Открояват сe теориите на Р. Солоу, Т. Суен, 

Дж. Мийд, Е. Фелпс, Кенет Ароу и др. Новаторската теория на Йозеф 

Шумпетер дава силен тласък в развитието на концепцията за 

иновационна теория. В своя труд „“Теория на икономическото 

развитие” (Schumpeter, 1934, pp 66) той въвежда понятието иновация, 

като подчертава, че структурните изменения генерират растеж, а 

иновациите са първостепенен фактор за този икономически растеж. 

Робърт Солоу, доизгражда теориите на Шумпетер и създава 

неокласически модел на растеж. Предлага, влиянието на отделните 

фактори да се оцени чрез класическата производствена функция на 

Коб – Дъглас, като по този начин се изследва динамиката на 

икономическия растеж.  

В средата на 80 – те години на XX век възниква теорията на 

ендогенния (вътрешния) растеж, чиито основоположници са Пол 

Роумър (1986) и Робърт Лукас (1988). Представителите на тази теория 

се опитват да преодолеят ограниченията на неокласическата теория, 

като разглеждат факторите за производство с нарастваща 

възвръщаемост и поставят акцент върху така нареченият човешки 

капитал, отчитащ образованието, опита и здравето на работната сила.  

Емпиричните резултати, които не могат да се вместят в моделите на 

неокласиците пораждат необходимостта от създаване на нови 

икономически теории. Икономическата теория на Кругман, 

например се фокусира по въпросите на външната търговия и 

икономическа география. Тази теория се базира на т.нар.модел 
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„център – периферия“ и доказва преимуществата от по-големия обем 

на производството. Новата икономико-географска теория и новата 

теория на търговията разглеждат както възможностите, така и 

неблагоприятните последици, свързани с развитието на 

интеграционните процеси. Множество автори, като П. Кругман (1991, 

1995,1998), М. Фуджита (1999), А. Венейбълс (1996, 1999), Д. Пуга 

(1999), Дж. Отавиано (2001) и др. представят модели на база 

международни, национални, регионални сравнения, глобализация, 

интеграционнни процеси и др.  

Редица емпирични проучвания документират силна и положителна 

връзка между износа и икономическия растеж, включително в 

изследванията на Michaely (1977), Balassa (1978,1985), Tyler (1981), 

Chow (1987), Darrat (1987), Khan и Saqib (1993) и др. като обосновават 

теорията за растежа, базирана на експорта. 

В съвременните изследвания сектора на услугите се посочва като 

ключов фактор за постигане на икономически растеж и 

конкурентоспособност на икономиката, а това налага нова теория за 

икономика на услугите. Експанзивното развитие на дейностите от 

сферата на услугите, в които се ползват нови интелектуални, 

комуникационни и информационни технологии дават основание на 

редица автори като Castells (2004), Toffler А.and Toffler H. (2000), 

Chen and Dahlman (2004), Stiglitz (2002) да развиват схващането за 

една новотрансформирана съвременна икономика, която те определят 

като "информационна икономика". 

Структурата на една икономика се развива непрекъснато и промените 

във времето са всеобхватни, тъй като засягат сектори, пазари, 

компании, продукти, услуги и др. На този фон възниква въпросът как 

да се постигне такава структурна промяна, която да бъде ефективна и 

успешна за икономиката на страната. Изследването на структурните 

промени създава възможност за преразпределение на 

производствените фактори и за иновации, които формират основата за 

бъдещ растеж и просперитет.  

1.2. Фактори за характеризиране на икономическия растеж  
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В научната литература съществува голямо многообразие от 

концепции, обосноваващи различни фактори за икономически растеж,  

групирани, според различни класификации. Класическата икономика, 

например, разграничава три основни фактора на производствения 

процес и това са именно труд, земя и природни ресурси и капитал,
2
 а 

неокласическата теория разглежда икономическия растеж под 

влияние на следните производствени фактори: труд, капитал и 

технологично равнище. Технологичното равнище е изведен като 

обобщен фактор на производство, който включва трудно измерими 

фактори като предприемачество и др.
3
 Други теории (Rodrik 2000, 

Lensink, R. and E. Sterken, 1999, Bloom, D. and J. Sachs, 1998 и др.) 

подчертават значителната роля на неикономическите фактори като 

например институционалните структури, правните и политическите 

системи, социално-културните фактори и др., които оказват влияние 

върху икономическия растеж. В съвременната икономика заетостта и 

образованието имат изключителна тежест при определяне 

благосъстоянието на населението, качеството на труд и жизнен 

стандарт, както и на социалното сближаване.  

Детайлното познаване и изследване на факторите, водещи до 

икономически растеж, може да даде частично или цялостно 

информация за достигнатото равнище на икономическо развитие на 

даден регион или страна.  

Разглеждайки повечето от познатите в икономическата литература 

дефиниции, отнасящи се до регионална отраслова структура и 

ползвайки богатия опит на автори като Тотев С. (2008),  Тотев, С., Г. 

Сарийски.(2005),  Aarsrad J, Kvitastein O, (2019), Drucker J. (2011) и 

др. е предложено определение, което цели покриване на задачите, 

поставени в труда, а именно: регионална отраслова структура е 

обективно формирала се взаимосвързана съвкупност от отрасли, 

подотрасли и обособени групи от дейности, намиращи на дадена 

територия, които са в постоянна взаимовръзка и функционират в 

непрекъснато изменящи се условия, под влияние на множество 

                                                           
2
 Smith, А., An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, The Electric Book Company, London, 

1998 (1776). 
3
 Barro, R. & Sala-i-Martin, X., Economic Growth, 1st edition, MIT Press, 1999, p. 17. 
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фактори. Така дефинирано понятието не претендира за 

изчерпателност, а цели да открои съществени характеристики на 

процесите и явленията, детерминиращи определена структура.  

1.3. Методи за икономическа оценка на регионални структурни 

различия  

В съвременната литература са разработени различни концепции, 

свързани с икономическата ефективност на градски, регионални и 

национални територии, схеми на икономическо райониране и 

административно-териториално деление, междурайонни и 

междусекторни модели и баланси. Много от авторите като Krugman 

(1991,1996,1998,1999), Fujita (1999), Venables (1999) и др., изследват 

регионите в рамката на Новата икономическа география и разработват 

модели на база национални, регионални и международни сравнения. 

Чрез методите на териториалната концентрация и регионалната 

специализация може да се определи дали отраслите стават по-силно 

географски концентрирани в рамките на даден регион и дали страните 

стават по-специализирани по отношение на тяхното производство. 

Един от често използваните подходи за оценка на регионалната 

специализация е чрез въведените от Isard (1960) индекс на 

локализация, коефициент на локализация и коефициент на 

специализация. С тяхна помощ се обосновават отделни аспекти на 

секторната специализация в настоящата разработка, а именно:  

 Чрез статистически структурен анализ се представят множество 

обобщаващи измерители на структурни изменения, с помощта които 

се дава комплексна оценка на промените във вътрешната структура на 

съвкупността и на нейната структурна динамика.  

 Чрез shift – shear analysis се изследва регионалния растеж, 

произтичащ от специализацията на региона в дейности, за които има 

уникални предимства и е най-конкурентен.  

 С помощта на многофакторен регресионен модел се измерва 

количествено факторната обусловеност между показатели, 

характеризиращи различни социално-икономически променливи в 

дадена област.  
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 Отражението на локализацията върху икономическото развитие на 

региона се представя чрез клъстерeн анализ за оценка на 

регионалната структура С негова помощ се определя географската 

концентрация на взаимно свързани области по определени 

икономически показатели и се прецизира възможната специализация, 

като се отчитат уникалните предимства на мястото. 

 

ГЛАВА ВТОРА. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО 

РЕГИОНИ И ОТРАСЛИ 

2.1. Регионални структурни икономически различия в ЕС и 

България 

2.1.1. Структурни икономически различия в Европейския съюз 

Една от задачите, заложени в разработката е свързана с оценката на 

структурните промени по основни сектори. според класификацията на 

Евростат и КИД-2008. Основните сектори, обект на изследване са 

според агрегирана номенклатура на икономическите дейности А10, 

като е търсено тяхното влияние върху общите тенденции в развитието 

на регионите. Сравнителния анализ на структурни изменения в 

страната ни спрямо тези на другите европейски страни дава 

възможност да се установят промените, които са идентични с 

промените в страните-членки на ЕС, както и особеностите на 

развитие, с които нашата страна се отличава от развитието на 

останалите страни. Счита се, че високият относителен дял на сектор 

„Аграрен“ е характерен за страни с по-нисък икономически 

потенциал, тъй като производителността на труда в този сектор е по-

ниска. Пренасочването на трудови ресурси от сектор „Селско, горско 

и рибно стопанство“ в останалите сектори води до нарастване на 

средната производителност на труда, а оттам нараства брутната 

добавена стойност (БДС), което е предпоставка за икономически 

растеж. Изследването на структурните промени в дела на заетите, 

БДС и относителната производителност на труда дава възможност да 

се проследи пренасочването на ресурси от един сектор в друг и на 

тази база да се даде оценка за степента на икономически растеж. 
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 Сравнителния анализ на изчислените относителни величини на 

структура на заетите лица по отделни сектори в ЕС-28 показва, че 

страните с по-развита икономика имат нисък относителен дял на 

заетите в сектор „Аграрен“. Ранжирането на страните с най-висок и 

с най-нисък относителен дял определя Люксембург, Германия, 

Белгия, Великобритания, Австрия с най-нисък дял на заетите в сектор 

„Аграрен“, а с най-висок процент заети в същия сектор са страните 

Румъния, България, Литва, Гърция, Полша.  

При съпоставка с относителния дял на заетите в сектор „Индустрия“ 

се установява, че няма съществена промяна в мястото на България по 

отношение на заетостта в този сектор спрямо останалите страни-

членки на ЕС. В динамичен аспект за нашата страна не се наблюдават 

съществени изменения в този сектор. Не е драстична и разликата 

между относителния дял на заетите в сектор „Индустрия“ за България 

и средната заетост в ЕС.  

Като цяло през трите години България е с висок относителен дял на 

заетите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ и с най-нисък 

дял на заетите през трите години в секторите „Финансови и 

застрахователни дейности“ и „Култура, спорт и развлечения, ремонт 

на домакински вещи и други дейности“. 

При ранжиране на заетите в страните-членки на ЕС, според 

величината на относителния им дял се установява, че нашата страна е 

в една група с Румъния, Гърция, Португалия, Литва и др. 

На фиг.2.1.1.1. е представена визуално структурата на заетите лица по 

сектори за България и средно за ЕС през 2017 г.

 

Източник на информация: НСИ, Eвростат и собствени изчисления 
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Допълнителна оценка за промените в структурата на заетите лица за 

всички сектори през годините може да се получи чрез  показателя 

сума от квадрата на разликите (SSD)
4
, представен в Таблица 2.1.1.2. 

През 2007 г. спрямо 2000 г. показателя сума от квадрата на разликите 

за заетите лица във всички сектори е най-висок за Румъния, Литва, 

Латвия, Полша, България, Малта. Това означава, че именно в тези 

страни има най-големи изменения в динамичен аспект в структурата 

на заетостта за всички наблюдавани 10 сектора. .През 2017 г. спрямо 

2000 г. най-голямо е значението на този показател за заетите в 

Румъния, Малта, Литва и Полша, а сравнението на 2017 г. спрямо 

2007 г. показва, че няма драстична промяна във величината на този 

показател за страните-членки на ЕС. За България значителна промяна 

се наблюдава, сравнявайки заетостта в относителен израз през 2017 г. 

спрямо 2000 г., а най-малка е промяната в структурата на заетостта по 

сектори през 2017 г. спрямо 2007 г. 

Таблица 2.1.1.2. SSD за относителния дял на заети по сектори 

  

SSD на заети по сектори 

2007/2000 2017/2000 2017/2007 

ЕС28  15,0 46,8 11,6 

Белгия 16,8 92,0 30,9 

България 47,8 90,0 17,4 

Чехия 4,0 10,1 2,6 

Дания 10,6 35,2 10,2 

Германия 13,4 33,0 5,9 

Естония 43,4 49,7 38,1 

Ирландия 46,0 122,0 70,4 

Гърция 33,7 60,1 21,9 

Испания 36,4 119,1 76,3 

Франция 7,5 29,1 9,3 

Хърватска - - 70,8 

Италия 10,8 38,7 15,2 

Кипър 17,6 54,4 31,2 

Латвия 92,3 92,7 26,9 

Литва 122,0 175,6 40,3 

Люксембург 18,0 87,6 28,9 

                                                           
4
  

n

i

ititt baSSD 2)( , където [a, b] дадена двойка региони или един и същ регион в различни 

периоди,   i = 1, …n е броя на секторите (за SSD по основни сектори   n = 10–Селско,горско и рибно 

стопанство, Индустрия,Строителство и т.н;  t  годината –2000, 2007 и 2017г. 
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SSD на заети по сектори 

2007/2000 2017/2000 2017/2007 

ЕС28  15,0 46,8 11,6 

Унгария 41,4 128,2 37,2 

Малта 47,6 269,5 104,3 

Холандия 11,6 32,0 8,1 

Австрия 9,7 40,3 12,2 

Полша 53,2 132,2 23,8 

Португалия 30,3 121,3 40,9 

Румъния 243,8 559,1 76,5 

Словения 35,5 108,2 26,6 

Словакия 29,5 57,2 10,3 

Финландия 13,0 67,1 22,7 

Швеция 7,6 50,4 20,6 

Великобритания 25,1 52,5 7,7 

Източник на информация: НСИ, Eвростат и собствени изчисления 

При изследване на промените в структурата на БДС за ЕС-28 се 

установява, че делът на БДС в сектор „Аграрен“ е по-висок в 

страните с по-слаба икономика. Класирането на страните с най-висок 

и най-нисък относителен дял на БДС в наблюдаваните 10 сектора за 

трите години показва, че в сектор „Аграрен“ делът на БДС е най-

голям за България, Румъния, Хърватска, а най-нисък дял на 

показателя имат страните с по-развита икономика като Люксембург, 

Великобритания, Германия, Белгия. Класирането на страните-членки 

от най-висок към най-нисък относителен дял на участие на даден 

сектор в БДС установява, че нашата страна е в една група с Румъния, 

Хърватска, Литва и др. Сравнителния анализ за периода 2007-2017 г. 

показва незначително намаляване на структурните различия спрямо 

средната величина за ЕС-28. Промените са свързани с това, че страни 

с по-слаба икономика като Хърватска, Гърция, Испания, Малта, 

България, Румъния, Финландия намаляват различията си със средната 

структура на ЕС-28. Най-големи промени в структурата на БДС по 

страни се наблюдават при Румъния, Литва, Латвия, Гърция, Словакия. 

Нашата страна прави изключение с високи промени в структурата на 

БДС и с малки в тази на заетите. Интересен е факта, че секторите, в 

които се установява намаление на различията в структурата на БДС 

спрямо средната за ЕС-28 са същите сектори, в които има нарастване 

на различията в структурата на заетите. Тези реципрочни промени в 
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структурата на заетите предопределят по- ниска обща 

производителност на труда за нашата страна. Различията с останалите 

страни и ЕС-28 остават най-високи за България и Румъния през 2000 

г., 2007 г. и 2017 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. 

На фиг. 2.1.1.2. е представен относителния дял на отделните сектори в 

БДС за България и средно за ЕС през 2017 г. 

 

 
Източник на информация: НСИ, Eвростат и собствени изчисления 

По отношение на показателя сума от квадрата на разликите в БДС за 

периода 2007-2017 г. се забелязва незначително намаляване на 

структурните различия за България спрямо средната структура за ЕС-

28. През 2007/2000 г. те са по-големи с около 19 пъти, през 2017/2000 

г. разликата е около 9 пъти, а през 2017/2007 г. с около 8 пъти е по-

голяма величината на показателя SSD. 

 Относителната производителност на труда е измерена като 

отношение между делът на съответния сектор в БДС и делът на 

заетите в същия сектор. За изследвания период се установява, че 

средната производителност на труда, изчислена като средна 

аритметична непретеглена величина значително надвишава средната 

претеглена величина в сектор „Аграрен“ (2000 г. – 52,7%>27,3%; 

2007г – 50,4%>30,9%; 2017 г. – 41,4%>34,1%). В България през 

периода 2007-2017 г. не се наблюдава съществено движение на 

трудови ресурси от сектор „Аграрен“ към промишлеността и 

услугите. Делът на заетите в този сектор остава сравнително висок в 

сравнение с този на останалите страни от ЕС, а това от своя страна 
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предопределя по-ниска относителна производителност на труда и 

икономическа ефективност като цяло.  

При анализ на относителната производителност на труда в 

промишлеността за ЕС-28 се установява, че най-съществени 

промени в посока нарастване се наблюдават в Ирландия. Най-малка е 

относителната производителност на труда в този сектор в Естония, 

Кипър, Люксембург, България и Малта. Като цяло няма драстични 

различия между отделните страни както по години, така и в 

динамичен аспект.  

На фиг.2.1.1.3. е представена относителната производителност на труда по 

сектори в България и средно за ЕС през 2017 г. 

 
Източник на информация: НСИ, Eвростат и собствени изчисления 

2.1.2. Регионални структурни икономически различия в България 

Структурните изменения по основни сектори в посока по-висока 

ефективност са предпоставка за социално-икономическо развитие на 

региона, за неговата инвестиционна привлекателност, за развитието 

на научно-техническия прогрес и др. Изследването на структурните 

промени се свързва с анализ на промените в производителността на 

труда. Това ще даде информация на какво се дължат тези промени – 

дали измененията са резултат от преливане на ресурси от един сектор 

в друг или са резултат от промени, дължащи се на нарастване на 

производителността на труда в рамките на съответния сектор. 

Интерес представлява състоянието и промените на водещи 
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икономически показатели в отделните области на България и тяхното 

отражение върху отрасловата регионална структура на страната. 

 Структурата на заетите по икономически сектори и по области 

(NUTS 3) в България показва, че делът на заетите през 2000 г. в 

сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е най-голям за 

областите Сливен, Пазарджик, Силистра и Смолян. През 2007 г. и 

2017 г. с голям относителен дял в този сектор остава област Силистра, 

както и области Ямбол, Търговище, Плевен, Шумен, Разград, Добрич, 

Кърджали. С най-нисък дял на заетите в аграрен сектор през трите 

години са области София (столица), Перник, Варна, Габрово, Стара 

Загора.  

Най-съществени промени в посока намаление се установяват в 

области Бургас, Сливен и Пазарджик през 2007 г. спрямо 2000 г., а 

през 2017 г. в сравнение с 2000 г има значително намаляване на 

заетите в аграрен сектор за област Смолян. Не са така благоприятни 

данните обаче за област Кърджали. В нея се наблюдава нарастване на 

дела на заетите в сектора с 17,4 процентни пункта, което представлява 

68 % по-голяма на заетост в сектор „Аграрен“ за областта през 

2017/2000 г. Средната величина за страната в този сектор през трите 

анализирани години е 24,1%, 19,4% и 18,9 %. Наблюдава се 

намаляване на делът на заетите в сектор „Селско, горско и рибно 

стопанство“, изчислен като средна аритметична величина за страната. 

Това означава, че за изследваните периоди спрямо 2000 г.се е 

очертала тенденция на преминаване на заети лица от този сектор в 

други сектори, което е предпоставка за изграждане на една по-

благоприятна структура на заетостта. 

Областите в сектор „Индустрия“, които имат най-висок относителен 

дял на заетите в страната ни са Габрово, Благоевград, Кюстендил, 

Перник, Стара Загора, а най-нисък е дела в области София (столица), 

Силистра, Ямбол, Смолян, Варна. Промяната на средната величина за 

страната през 2007 г. спрямо 2000 г. е незначителна и може да се 

твърди, че във времето няма интензивна динамика на заетите в сектор 

„Индустрия“, както и преминаване на заети от други отрасли в този. В 
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динамичен аспект не се наблюдава промяна в посока 

индустриализация, свързана с преливане на ресурси.  

В сферата на услугите за наблюдаваните три години се очертават 

лидери, които имат най-голям относителен дял на заетостта в този 

сектор. Това са областите София (столица), Варна, Перник, Пловдив, 

Бургас, Русе. Очертават се и такива с най-малък дял на заетите през 

наблюдавания период, а именно области Търговище, Разград, 

Силистра, Ямбол, Монтана.  

 Резултатите за дела на БДС в сектор „Селско, горско и рибно 

стопанство“ през трите години посочват областите Видин, Силистра, 

Разград, Добрич, Кърджали, Ямбол с най-високи значения. Най-нисък 

е делът на БДС за този сектор за области София-град, Варна, Бургас, 

Габрово, Стара Загора. Наблюдава се промяна в посока намаление на 

дела на БДС в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ за всички 

области, с изключение на област Хасково през 2007 г. спрямо 2000 г., 

а през 2017 г. спрямо 2007 г. се установява незначително намаляване 

на дела на БДС в сектора за областите Силистра, Шумен, Търговище, 

Видин и др.  

В сектор „Индустрия“ с най-висок дял на БДС са областите Габрово, 

Стара Загора, София, Враца, а най-нисък е делът в области Видин, 

Добрич, Силистра, София (столица). Средната величина за страната в 

този сектор през 2017 г. спрямо 2007 г. нараства с 1,6 процентни 

пункта,.т.е. с около 7,0%.  

В сектор „Строителство“ висок е дела на БДС в области Варна, 

Търговище, Бургас, Смолян, а в сектор „Търговия, транспорт, 

хотелиерство и ресторантьорство“ и „Информация и комуникация“ за 

области Варна, Бургас и София-град. Във Видин и Монтана дела на 

БДС е висок при сектори „Операции с недвижими имоти“ и 

„Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и 

социална работа“, което означава, че могат да се търсят резерви за по-

нататъшното им развитие. 

Участието на основните сектори при формирането на БДС показва 

значителна вариация за 2000 г - от 5,3% при областите в Югозападен 

район за аграрен сектор до 19,4% при областите от Северен централен 
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район. Тези проценти са съответно от 0.8% при София(столица) до 

36.9% при област Силистра. Наблюдаваните големи различия се 

дължат не само на регионалната специфика по основни сектори, но и 

на различието в адаптирането на икономиките по основни сектори на 

равнище райони за планиране и области 

Като цяло, се установява, че делът на БДС в сектор „Селско, горско и 

рибно стопанство“е най-висок в Северозападният район и това 

произтича от спецификата на региона, който има висок дял 

обработваема земя на глава от населението. Делът на БДС в сектор 

„Индустрия“ през наблюдавания период е най-висок в Югоизточен 

район, което го определя като район с по-добра перспектива за 

развитие, поради сравнително благоприятните демографски и 

икономически показатели.  

 Определящ показател за измерване на икономическата 

ефективност на даден сектор или отрасъл е производителността на 

труда. Изключително важен компонент за характеризиране посоката 

на структурните промени са различията в производителността на 

труда между отделните сектори и отрасли на икономиката. 

Дейностите с по-висока ефективност, както и благоприятните 

структурни промени в тях се явяват като основен двигател за 

икономически растеж на дадена страна или регион.  

При обща средна производителност на труда за страната, приета за 

100 % сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ има 

относителна производителност на труда 57,8 % през 2000 г., през 2007 

е 27,9 % и през 2017 г. e в размер на 24,9 %. В динамичен аспект 

показателя е по-малък спрямо този от 2000 г. с около 30 процентни 

пункта, което представлява намаление с над 50%. Сравнителният 

анализ в този сектор позволява да се определят областите с висока 

производителност на труда, а именно Монтана, Видин, Силистра, 

Кърджали, Смолян. За областите Монтана и Видин се установява 

намаляване на относителната производителност на труда през 2007 г. 

и 2017 г. спрямо 2000 г., но това е за сметка на нарастване дела на 

заетите в сектора и намаляване на участието на аграрния сектор в 

БДС. Освен това, възрастовата структура на заетите в селското 
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стопанство в тези области не предполага преливането на трудови 

ресурси в други сектори, така че спадът на заетите в селското 

стопанство не може да бъде предпоставка за повишаване на 

производителността на труда.  

В сектор „Промишленост“ има незначително намаляване на 

относителната производителност на труда за страната през 2007 г. 

спрямо 2000 г. Нарастване се наблюдава през 2017 г. спрямо 2000 г. 

със 17,0 процентни пункта, а през 2017/2007 г. с 19,5 процентни 

пункта. Областите с висока производителност на труда в този сектор 

са Бургас, Варна, Враца, Пазарджик, а като такива с ниска величина 

на показателя могат да бъдат посочени области Видин, Монтана, 

Добрич. 

Установява се висока производителност на труда в сектора на 

услугите, която се дължи предимно на специфичните услуги в 

сферата на бизнеса и финансите, а именно в сектори “Информация и 

комуникация“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции 

с недвижими имоти“ и „Професионални дейности и научни 

изследвания, административни и спомагателни дейности“. 

Следователно, потенциалът за развитие на услугите по отношение на 

производителността на труда е именно в тези сектори, допринасящи 

за нарастването на този показател.  

Тясната връзка между участието на отделните сектори и степента на 

достигнатия икономически растеж се потвърждава от коефициентите 

на корелация, определени на база SSD различия в относителен дял на 

БДС и БВП на човек от населението. При изследване на корелацията 

между БВП на глава от населението и SSD различия в БДС спрямо 

средната за ЕС се установява отрицателен коефициент на корелация, 

който е статистически значим за сектор „Селско, горско и рибно 

стопанство“ и през 2000 г. е минус 0,481, през 2007 г. е минус 0,546, а 

през 2017 г. е минус 0,504. Това означава, че нарастването на 

различията в БДС в аграрния сектор водят до намаляване на БВП на 

човек от населението. Установява се през трите години статистически 

значим отрицателен коефициент на корелация между БВП на глава от 

населението и SSD различия в БДС спрямо средната за ЕС за сектор 
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„Професионални дейности и научни изследвания, административни и 

спомагателни дейности“, който възлиза на минус 0,586 през 2000 г., 

минус 0,530 през 2007 г. и минус 0,427 през 2017 г. Положителен и 

статистически значим е коефициента на корелация при сектор 

„Финансови и застрахователни дейности“ , като неговата величина 

през 2000 г. е 0,637, през 2007 г. е 0,737, а през 2017 г. възлиза на 

0,779. Това означава, че различията в структурите на тези три сектора 

оказват разнопосочно влияние върху достигнатото икономическо 

равнище през 2000, 2007 и 2017 г. Очертават се тенденции за промени 

в посока нарастване на потенциала в бизнес и финансови услуги, 

което дава основание да се очаква увеличаване на участието на тези 

сектори в развитието на икономиката. 

 Следователно, структурните промени в ЕС, както и тези в България 

ще бъдат благоприятни, ако се развиват в посока намаляване на 

различията в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ и 

нарастване на дела на услугите в сектор „Финансови и 

застрахователни дейности“, както и в сектор „Операции с недвижими 

имоти“ 

В заключение може да се обобщи, че в сравнение с останалите 

държави членки на ЕС, страните от Югоизточна Европа имат по-

неблагоприятна структура по основни сектори и по-ниска обща 

производителност труда. Нашата страна е една от страните с по-слаба 

икономика, които са лишени от достатъчно инвестиции, от модерни 

технологии и иновации. Голям е относителният дял на заетите в 

аграрния сектор, който се характеризира с висока трудоемкост и 

ниска производителност на труда. Промяната в икономическия 

потенциал е възможна чрез преструктуриране по основни сектори и 

пренасочване на работна сила от аграрния сектор към сектори с по-

висока производителност на труда. 
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2.2. Локализация на структурите 

Групиране на области чрез показателя SSD и локализационен 

коефициент   

С цел да се определят сектори и подсектори, които притежават 

сравнителни предимства и са базови за регионалната икономика 

изследването е насочено към установяване на темповете на растеж на 

заетостта в определени сектори чрез shift-share analysis. С негова 

помощ се оценяват структурните промени в териториалната и 

секторната структура от фактори с национална, регионална и локална 

степен на значимост. Изборът на сектори и области, които да се 

изследват чрез shift-share analysis в настоящата разработка е направен 

чрез следната последователност: 

 Изчислява се средна SSD за сектора за всяка една област на 

страната - изчислената величина показва колко средно от SSD в даден 

сектор се пада на една област. С „х“ са отбелязани тези области, 

които по SSD надвишават средната сума от квадрата на разликите. 

 Установява се средна SSD за сектора, като отношение между 

сумата от квадрата на разликите за всяка област и броя на секторите. 

Целта е да се направи сравнение на всяка една област с изчислената 

средна в сектора и да се определят тези сектори в областта, в които 

SSD е с по-голямо значение от средното. Тези области, в които има 

по-голяма средна на SSD в сектора се отбелязват с “y”  

 Определя се локализационен коефициент. Избират се тези 

области и сектори, в които коефициента на локализация е над 

единица и се отбелязва със „z“. Именно това са секторите с основна 

заетост в региона, което е белег за специализация на изследвания 

отрасъл. 

С оглед установяване на причините за структурни промени се избират 

тези области и сектори, отговарящи на поне две от следните 

изисквания за повече от два сектора:  

1. Да са с по-висока сума от квадрата на разликите спрямо средната 

за една област;  

2. Да са с по-висока сума от квадрата на разликите спрямо средната 

за един сектор;  
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3. Да са с локализационен коефициент по-голям от единица. 

С помощта на направената групировка със средната SSD по области и 

сектори, както и въз основа на резултатите, получени от 

изчисляването на локализационния коефициент през 2017 г. в 

следната таблица са посочени областите и икономическите дейности, 

отговарящи на дефинираните критерии: 

Таблица 2.2.1.4. Избрани области и икономически дейности за 

анализ на структурните промени чрез shift-share analysis 
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Видин  хyz хy             хyz   

Враца хyz хyz             yz   

Монтана хyz yz                         хyz   

Варна     хz yz     хz  хy   хz 

Бургас хyz   хz хyz     хz     хz 

Сливен хyz хz                хy             

Ямбол yz хyz              хy   

Благоевград   хyz хz хy         хy   

Перник   хyz              хy            хz 

София (град)   хy     хyz хz    хyz  хyz хz 

Кърджали хyz                хy   

Пазарджик хyz хyz   хy             

Смолян хyz хyz                хz 

Източник на информация: НСИ и собствени изчисления 

където: 

x – по-висока SSD в даден сектор на областта спрямо средната SSD за 

една област; 

y - по-висока SSD в даден сектор на областта спрямо средната SSD за 

един сектор; 

z – коефициент на локализация над единица. 

Към избраните области е добавена и област Кърджали, независимо, че 

има промяна, отговаряща на посочените изисквания само в два 

сектора. За нея общата SSD е висока, което означава, че са налице 
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големи структурни различия в заетостта за областта през 2017 г. 

спрямо 2000 г.  

Оценката на местните фактори за развитие чрез shift-share analysis 

показва,че: 

 Областите, в които има локални фактори, благоприятстващи 

развитието на сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ са Видин, 

Враца, Монтана, Ямбол, Кърджали. Първите три области, заедно с 

област Перник и София-столица от друга страна показват 

неблагоприятна тенденция на местните фактори за развитие на сектор 

„Индустрия“.  

 Негативен локален ефект, свързан с намаляване на заетостта в 

сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ се установява в области 

Бургас, Сливен, Пазарджик и Смолян, като в същите области заедно с 

областите Ямбол и Благоевград се наблюдава нарастване на заетостта 

в сектор „Индустрия“ под влияние на локални, местни фактори. 

Налице са различия през 2017 г. спрямо 2000 г., които са резултат от 

пренасочването на заети от аграрния сектор към индустрията и 

услугите и са предпоставка за реализиране на благоприятни 

структурни промени за някои области. Това води до по-висока 

производителност на труда в тези области, до по-добри регионални 

показатели и до по-висок жизнен стандарт на населението. 

 

2.3. Структурни промени в заетостта, според КИД  

С оглед характеризиране на структурните изменения в заетостта 

съобразно КИД-2008 са приложени два обобщаващи измерителя –на 

Гатев и на Рябцев. Структурните дялове са изчислени като 

относителна величина на заетите във всеки един район спрямо заетите 

през съответната година в цялата страна. Установен е и делът на 

заетите в сектор от даден район спрямо общия брой на заетите в 

сектора. Изчислените коефициенти на К. Гатев и В. Рябцев, 

характеризиращи интензивността на структурните промени на заетите 

през 2017 г. спрямо 2000 г. по сектори показват, че са настъпили 

значителни структурни промени в сектори „Селско, горско и рибно 

стопанство“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Силна е 
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интензивността на структурните изменения в сектор „Информация и 

комуникация“, а в останалите сектори се наблюдава незначителна 

интензивност на измененията, измерена като умерена или слаба.  

Коефициентите на Гатев и Рябцев, характеризиращи интензивността 

на структурните промени на заетите през 2017 г. спрямо 2000 г. по 

сектори в страната са представени в следната таблица: 

Таблица 2.3.2. Интегрални коефициенти на структурни промени 

по сектори през 2017 г. спрямо 2000 г.  

Сектори Интегрален 

коефициент 

на К. Гатев 

Интегрален 

коефициент 

на В. Рябцев 

Интензивност на 

структурните промени 

Селско, горско и рибно стопанство Кs=0.296 Ksr=0.214 значителни 

Индустрия  Кs=0.126 Ksr=0.090 Кs –умерени,Ksr – слаби 

Строителство Кs=0.124 Ksr=0.088 Кs –умерениKsr – слаби 

Търговия,транспорт, хотелиерство и 
ресторантьорство 

Кs=0.104 Ksr=0.075 слаби 

Информация и комуникация Кs=0.550 Ksr=0.423 силни 

Финансови и застрахователни дейности Кs=0.312 Ksr=0.226 значителни 

Недвижими имоти Кs=0.161 Ksr=0.115 умерени 

Професионални дейности и научни 
изследвания; административни и 
спомагателни дейности 

Кs=0.124 Ksr=0.088 Кs –умерени, Ksr – слаби 

Държавно управление, 
образование,хуманно здравеоп. и 
социална работа 

Кs=0.164 Ksr=0.117 умерени 

Култура, спорт и развлечения ремонт 
на дом.вещи и  други  дейности 

Кs=0.098 Ksr=0.069 слаби 

Източник на информация: НСИ и собствени изчисления 

 

По подобен начин в таблица са представени величините на 

коефициентите през 2007 г. спрямо 2000 г. и 2017/2007 г. През 

посочените два периода се установява, че интензивността на 

промените в структурата на заетите лица е слаба за почти всички 

наблюдавани сектори. Изключение прави сектор „Селско, горско и 

рибно стопанство“ , в който се наблюдават значителни промени през 

2007/2000 г. и умерени промени през 2017/2007 г. Интензивността на 

измененията в сектор „Информация и комуникация“ през периода 

2017/2007 г., изчислена чрез коефициента на К. Гатев е силна, а 
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според коефициента на В. Рябцев – значителна. В сектор „Финансови 

и застрахователни дейности“ през 2007/2000г. има значителни, според 

Гатев и умерени, според Рябцев промени в структурата на заетостта. 

Като цяло, секторите, в които са настъпили съществени промени в 

структурата на заетите са „Селско, горско и рибно стопанство“, 

„Информация и комуникация“, „Финансови и застрахователни 

дейности“ и „Недвижими имоти“. Тези два измерителя на 

структурните промени са приложени и по области, като е измерена 

интензивността на структурните изменения за всяка една област и за 

десетте сектора в нея. Въз основа на изчислените показатели през 

анализираните години се определят областите със значителни и силни 

промени в структурата на заетите лица, а това са именно област 

Бургас, област Сливен и област Пазарджик за 2007/2000 г. 

Умерена интензивност на промените в структурата на заетите лица за 

този период, измерена чрез коефициента на К. Гатев се установява в 

областите Плевен, Силистра, Варна, Ямбол, Благоевград, Кюстендил, 

Перник, София-град, Кърджали и Смолян. През 2017 г. спрямо 2000 г. 

значителни промени в секторната заетост, измерени чрез коефициента 

на К. Гатев и умерени промени чрез коефициента на В. Рябцев има в 

области Бургас, Сливен, Пазарджик, Видин, Враца, Монтана, 

Разград, Благоевград, Кърджали и Смолян. Умерени са промените, 

установени чрез коефициента на К. Гатев в области Силистра, Варна, 

Добрич, Търговище, Стара Загора, Ямбол, Перник, София, София-

град, Хасково. През 2017/2007 г. показателите за измерване на 

структурни промени определят три области, в които има значителна 

интензивност на структурните изменения в дела на заетите по сектори 

и това са области Видин, Монтана, Ямбол, Кърджали и Смолян. 

Умерен е интензитета на промените в области Враца, Плевен, Разград, 

Добрич, Шумен, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Перник, София, 

София-град. За всички сектори в областта изчислените коефициенти и 

тяхното тълкуване според скалата са представени в следната таблица:  
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Таблица 2.3.4: Коефициенти на структурни промени по области   

Коефициенти 
на 

структурни 
промени   

2007/2000 Интензивност 
на 

структурните 
промени 
(Ks/Krs) 

2017/2000 Интензивност 
на 

структурните 
промени 
(Ks/Krs) 

2017/2007 Интензивност 
на 

структурните 
промени 
(Ks/Krs) 

Ks Krs Ks Krs Ks Krs 

Видин 0,008 0,055 мн.слаби 0,245 0,176 знач./умерени  0,219 0,156 знач./ мерени  

Враца 0,097 0,069 слаби 0,224 0,161 знач./умерени  0,177 0,126 умерени 

Ловеч 0,101 0,072 слаби 0,092 0,065 слаби 0,072 0,051 слаби 

Монтана 0,046 0,033 слаби 0,245 0,176 знач./умерени  0,223 0,16 знач./умерени  

Плевен 0,175 0,125 умерени 0,081 0,057 слаби 0,133 0,095 умерени/слаби 

В.Търново 0,052 0,037 мн.слаби 0,068 0,048 слаби 0,049 0,035 слаби 

Габрово 0,038 0,027 мн.слаби 0,045 0,032 мн.слаби 0,069 0,049 слаби 

Разград 0,067 0,047 слаби 0,226 0,162 знач./умерени  0,2 0,143 умерени 

Русе 0,08 0,057 слаби 0,073 0,052 слаби 0,072 0,051 слаби 

Силистра 0,118 0,084 умерени/ сл. 0,117 0,083 умерени/слаби 0,048 0,034 слаби 

Варна 0,131 0,093 умерени/ сл. 0,144 0,102 умерени/слаби 0,062 0,044 слаби 

Добрич 0,07 0,05 слаби 0,13 0,092 умерени/слаби 0,159 0,113 умерени 

Търговище 0,076 0,054 слаби 0,155 0,11 умерени 0,096 0,068 слаби 

Шумен 0,079 0,056 слаби 0,091 0,064 слаби 0,125 0,089 умерени/слаби 

Бургас 0,282 0,203 знач./умерени  0,332 0,241 значителни 0,12 0,085 умерени/слаби 

Сливен 0,43 0,319 силни/ знач.  0,383 0,281 значителни 0,075 0,053 слаби 

Ст. Загора 0,109 0,077 слаби 0,159 0,113 умерени  0,067 0,048 слаби 

Ямбол 0,164 0,117 умерени 0,171 0,122 умерени 0,227 0,163 знач./умерени  

Благоевград 0,136 0,097 умерени./ слаби 0,243 0,175 знач./умерени  0,188 0,134 умерени  

Кюстендил 0,128 0,091 умерени./ слаби 0,101 0,072 слаби 0,157 0,111 умерени 

Перник 0,137 0,097 умерени./ слаби 0,191 0,136 умерени 0,149 0,106 умерени 

София 0,07 0,05 слаби 0,127 0,09 умерени/слаби 0,11 0,078 умерени/слаби 

София (град) 0,132 0,094 умерени./ слаби 0,196 0,14 умерени 0,119 0,085 умерени/слаби 

Кърджали 0,117 0,083 умерени./ слаби 0,314 0,228 значителни 0,219 0,156 знач./умерени 

Пазарджик 0,321 0,233 значителни 0,281 0,202 знач./умерени 0,092 0,065 слаби 

Пловдив 0,07 0,05 слаби 0,096 0,068 слаби 0,051 0,036 слаби 

Смолян 0,171 0,122 умерени 0,36 0,263 значителни 0,214 0,153 знач./умерени  

Хасково 0,105 0,075 слаби 0,177 0,126 умерени 0,098 0,07 слаби 

Източник на информация: НСИ и собствени изчисления 

 

ГЛАВА ТРЕТА. ФАКТОРЕН АНАЛИЗ И ИКОНОМИЧЕСКА 

ОЦЕНКА НА СТРУКТУРНИ РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ 

3.1. Фактори за формиране на структурни регионални различия  

Ранжиране по избрани индикатори, формиращи структурни 

различия в регионален аспект 

Един от начините за получаване на допълнителна оценка, макар и с 

известна условност е чрез ранжиране на областите на страната по 

определени показатели, формиращи различия в регионалната 

отраслова структура. Класирането по избрани индикатори, както и 



27 
 

изчисляването на показателя сума на ранговете е свързано с намиране 

на един обобщен показател, който дава представа за приблизителната 

позиция на всяка една област по отношение на икономическото 

равнище и потенциал за развитие. Направено е ранжиране на 28-те 

области за 2000 г., 2007 г. и 2017 г., според някои индикатори, а 

именно: броя на заетите лица, БДС, относителна производителност на 

труда, БВП на човек от населението и гъстота на населението. При 

класирането най-благоприятното значение на всеки един от 

факторите приема ранг 1, а най-неблагоприятното - ранг 28.  

Ранжирането по избрани индикатори, формиращи структурни 

различия в регионален аспект по статистически райони (NUTS2) за 

2000, 2007 г. и 2017 г. определя Северозападен район като най-

неблагоприятен по отношение на икономически и демографски 

показатели. През 2000 г. той заема пето място в ранжирането, а през 

2007 и 2017 г. е вече на последна (шеста) позиция. Този регион е с 

най-ниска гъстота на населението, с нисък процент на заетите лица, с 

най-нисък дял на БДС и БВП на човек от населението спрямо средния 

за страната. В рамките на този регион показателите за икономическо 

развитие на област Враца са най-добри през 2000 г. и 2007 г. и най-

влошени за областите Видин и Монтана. Ниския икономически 

потенциал на тези области, неблагоприятната численост и възрастова 

структура на населението, отрицателния механичен прираст и др. са 

факторите, които в бъдеще е възможно все повече да се задълбочават 

и да пораждат икономически, социални и демографски проблеми. 

През трите наблюдавани години по отношение на ранжираните 

показатели се установява, че с най-благоприятни социално-

икономически и демографски характеристики е Югозападният район. 

Развитието на този регион значително се отличава от средните 

показатели за страната и основен принос за това има влиянието на 

столицата. София (столица) изпреварва значително в икономическото 

си развитие останалите области и това е предпоставка за нарастване 

на структурните различия между нея и останалите области в региона. 

Миграционните процеси са насочени към столицата и това е 

неизбежен процес, поради благоприятната икономическата и 
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социалната инфраструктура. На таблица 3.1.3.1. е представен 

обобщен резултат от ранжирането на областите и районите по 

избрани показатели. 

Таблица 3.1.3.1. Ранжиране на области и райони в България по 

избрани икономически и демографски показатели 

Стат. 

райони 

Сума на 

ранговете 2000 г. 

Сума на 

ранговете 2007 г. 

Сума на 

ранговете 2017 г. 

СЗР 23 (V) 28 (VI) 29(VI) 

Видин  106 103,5 128 

Враца 29 41 81 

Ловеч 90 69,5 93 

Монтана 99 88,5 105 

Плевен 55 56 79 

СЦР 25(VI) 25(V) 24(V) 

В.Търново 52 55 58 

Габрово 52 44 57 

Разград 86,5 86 93 

Русе 39 32 44 

Силистра 89,5 108 127 

СИР 17(II-III) 15(II-III) 16(III) 

Варна 16 10 19 

Добрич 67 96,5 88 

Търговище 98 94 88 

Шумен 82 79 69 

ЮИР 17(II-III) 17(IV) 15(II) 

Бургас 31 30 39 

Сливен 90 93 69 

Ст.Загора 27 29 30 

Ямбол 109 118 105 

ЮЗР 5(I) 5(I) 5(I) 

Благоевгр. 106 104 68 

Кюстендил 100 115 104 

Перник 107 100,5 91 

София 101 100 52 

София гр. 11 7 7 

ЮЦР 18(IV) 15(II-III) 17(IV) 

Кърджали 92 104 93 

Пазарджик 80 48 44 

Пловдив 28 27 23 

Смолян 114 107 88 

Хасково 73 84,5 90 

   

  Източници на информация: НСИ и собствени изчисления 
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3.2. Регресионен анализ на относителната производителност на 

труда 

Въз основа на декомпозиция на факторите са избрани два 

икономически фактора, влияещи върху относителната 

производителност на труда – дял на БДС в първичния, вторичния и 

третичния сектор на региона и преките чуждестранни инвестиции. 

В модела допълнително е включен и един социален фактор – гъстота 

на населението по области. Резултатите от проверката за 

мултиколинеарност между избраните фактори за 2000г. са 

представени в матрица за абсолютните значения на корелационните 

коефициенти за зависимостта между отделните променливи в модела: 

 

Фактори 
Oтн.ПТ БДС 

първ.сектор 

ПЧИ Гъстота на 

нас. 

Относителна ПТ 1 0,467323 0,36137 0,112659 

БДС първ.сектор 0,467323 1 0,57915 0,378372 

ПЧИ 0,361373 0,57915 1 0,595491 

Гъстота на населението 0,112659 0,378372 0,59549 1 

Източници на информация: НСИ и собствени изчисления 

В тази матрица няма наличие на мултиколинеарност между тези 

променливи, тъй като коефициентите на коралация имат значение под 

0,7, а това отразява липса на тясна линейна зависимост между тези 

променливи. Оценени са коефициентите на корелация и 

детерминация за връзката между относителната производителност на 

труда и факторните променливи през 2000 г. Множественият 

коефициент на детерминация, който представя относителния дял на 

вариацията в относителната производителност на труда, дължаща се 

на включените в модела факторни променливи е 41,1 %. Налице е 

умерена предопределеност на промените в резултата под влияние на 

вариацията в избраните фактори. Проверката за адекватност на 

регресионния модел се осъществява с помощта на дисперсионен 

анализ. Отчита се зависимост между факторните и резултативната 

променлива и моделът се оценява като адекватен:  
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Regression Statistics 

Multiple R 0,641302 

R Square 0,411268 

Adjusted R Square 0,337676 

Standard Error 17,85329 

Observations 28 

ANOVA df SS MS F Significance F 

Regression 3 5343,9 1781,3 5,58852 0,004716 

Residual 24 7649,8 318,74   

Total 27 12994    

Източници на информация: НСИ и собствени изчисления 

Статистическата значимост на регресионните коефициенти е 

проверена чрез t-критерия на Стюдент, при p-value < 0.05. Установява 

се, че статистически значимо при риск от грешка 5% е влиянието на 

факторите: дял на БДС в първичния сектор на региона и Гъстота 

на населението, както и свободния параметър на уравнението, а при 

риск от грешка от 10% значимо е влиянието на фактора ПЧИ. 

Общият регресионен модел е представен със следното уравнение: 

 RLP % =138,91 – 1,21. GVA agriculture sector  + 1,01. FDI – 0.25 .PD 

Необходимо условие при анализа е да се направи проверка за наличие 

на автокорелация, като за тази цел е избран критерия на Дърбин-

Уотсън. В наблюдавания регресионен модел значението на 

коефициента DW = 2.187 дава основание да се приеме, че 

отклоненията за регресионното уравнение са случайни и 

регресионния модел отразява действителна зависимост между 

изследваните променливи. 

Като завършващ етап от получаването на качествена оценка на 

регресионните параметри по метода на най-малките квадрати е 

спазването на изискване за наличие на постоянство на дисперсията на 

случайните отклонения. Диагностика на хетероскедастичността е 

постигната с критерия на Уайт. Емпиричната характеристика на χ
2
, 

получена като произведение между броя на наблюденията и 

коефициента на детерминация на остатъците е χ
2 

ем = n.r
2
 = 28. 0,437 

=12,24. Силата на зависимост между фактори и резултат е 

представена чрез следните средни коефициенти на еластичност: 
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 Е GVA agriculture sector  = b GVA agriculture sector  .(
                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
) = 

 -1,21.(
     

    
) = - 0,24% 

 Е FDI = b FDI .(
   ̅̅ ̅̅ ̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
) = 1,01.( 

    

    
 ) = 0,04% 

 Е PD = b PD .(
  ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
)= - 0,25.(

      

    
 ) = - 0,27% 

По аналогия е направен същия анализ по сектори за 2007 и 2017 г. за 

връзката между относителната производителност на труда и трите 

фактора, а резултатите от анализа са представени на следната 

таблица:  

Връзка между относителната производителност на труда и 

факторите дял на сектор „Аграрен“, „Индустрия“ и „Услуги“ в 

БДС, ПЧИ и гъстота на населението за 2007г. и 2017г. 

Coefficients 

2007 2017 

Agriculture 
sector 

Industry 
sector 

Services 
sector 

Agriculture 
sector 

Industry 
sector 

Services 
sector 

Multiple R 0,842 0,885 0,848 0,815 0,904 0,857 

R Square 70,9 78,3 71,9 66,5 81,8 73,4 

Adjusted R Square 67,3 75,6 68,4 63,8 80,3 71,3 

Coefficients of 
elasticity (E%) 

Agriculture 
sector 

Industry 
sector 

Services 
sector 

Agriculture 
sector 

Industry 
sector 

Services 
sector 

GVA -0,19 0,39 -0,66 -0,24 0,5 -0,87 

Foreign Direct 
Investment (FDI) 

0,06 0,08 0,09 0,05 0,09 0,11 

Population Density (PD) -0,15 -0,14 -0,12 - - - 

Parameters 
Agriculture 
sector 

Industry 
sector 

Services 
sector 

Agriculture 
sector 

Industry 
sector 

Services 
sector 

Intercept 107,03 55,47 141,7 95,44 32,87 141,32 

GVA -1,49 0,95 -1,01 -1,91 1,17 -1,25 

Foreign Direct 
Investment (FDI) 

1,48 1,96 2,14 1,11 2,01 2,38 

Population Density (PD) -0,13 -0,12 -0,10* - - - 
 

Източници на информация: НСИ и собствени изчисления 



32 
 

3.3. Клъстърен анализ на заетостта и относителната 

производителност на труда в България  

Йерархичния клъстерен анализ чрез агломеративен метод, позволява 

да се извършат последователни сливания на единици и клъстери.  

Крайните резултати се представят във вид на дендограма, която 

графически изобразява групирането на единиците. Самостоятелно 

обособени клъстери през 2000г., които се отличават значително от 

останалите се състоят от областите - София -столица и Варна, както и 

този с областите Сливен и Пазарджик.  

През 2007г. в една група се обединяват области Силистра и Ямбол, 

както и Варна, Бургас и София-столица. През 2017г. в отделен 

клъстер, различаващ се от останалите са включени области Варна и 

София(столица).  

В тези клъстери структурата на заетите значително се отличава от 

характерната структура на заетостта по отрасли в останалите области 

на страната. 

Развитието на вътрешно регионалните процеси и тяхната интеграция 

са в посока задълбочаване на регионалните различия между областите 

на страната, което намира проявления по следния начин: 

 Оформят се изоставащи области, в които протичат демографски 

процеси с негативен характер.  

 Неблагоприятно е същественото различие между изоставащите 

области и някои други урбанизирани региони, най-вече със 

столицата, което е предпоставка за проблеми в бъдеще, свързани с 

миграционни потоци, насочени към тях. Това води до 

обезлюдяването на определени райони. 

 Ниския икономически потенциал на областите в някои региони, 

неблагоприятната численост и възрастова структура на 

населението, отрицателния механичен прираст и др. са фактори, 

които в бъдеще е възможно все повече да се задълбочат. Това би 

породило икономически, социални и демографски проблеми, ако 

не се провежда целенасочена регионална политика 
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III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

В обобщение за регионите в страната в резултат на анализа могат да 

се изведат следните изводи за регионите на страната:  

 Северозападен: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен- този 

регион е с изключително влошени демографски характеристики – 

застаряващо население, отрицателен естествен прираст, голяма 

вътрешна миграция, по-ниско образователно равнище, по-висок 

процент на селското население. Тези и други демографски 

характеристики, заедно с влошените социално-икономически 

показатели, като висока безработица, ниски инвестиции, нисък БВП 

на човек от населението и др. са причина за значително нарастване на 

структурните различия спрямо другите региони в страната.  

 Северен централен район: Велико Търново, Габрово, Разград, 

Русе, Силистра- показателите за населението, както и тези за БДС, 

БВП и БВП на човек от населението са малко по-добри в сравнение с 

тези на Северозападния район, но като цяло тези два региона се 

доближават по неблагоприятни показатели. Този регион има 

сравнително добра инфраструктура и областите в него не се отличават 

с много високи регионални различия.  

 Североизточния район включва области  Варна,  Добрич, 

Търговище и  Шумен- Североизточният район има добра 

инфраструктура и една от причините за това е релефа на района. Той е 

с висока гъстота на населението, като област Варна е с най-голям брой 

население – почти половината за региона, а с най-малък брой 

население е област Търговище. Преките чуждестранни инвестиции в 

Североизточен район нарастват значително през последните години. 

Съществуващите различия в Североизточния регион не са драстични 

и не очертават бъдещи проблеми за региона 

 Югоизточен: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол - 

областите Бургас и Стара Загора имат високи социално-икономически 

показатели, а от друга страна областите Сливен и Ямбол имат 

влошени такива. Съществени различия се наблюдават по отношение 

на заетост и формирането на БВП по основни сектори – Бургас и 
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Стара Загора са с високо участие на вторичния сектор, а областите 

Сливен и Ямбол имат висок дял в  първичния сектор 

 Южен централен: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и  

Хасково - в Южният централен район областите се различават 

значително помежду си  по социално- икономически характеристики. 

Тези различия произтичат от географския релеф, урбанизираността и 

високата нехомогенност на социално-икономически показатели за 

този район. Съществен проблем в област Смолян е недобре развита 

инфраструктура и телекомуникации, поради планинския характер на 

релефа в областта. В останалите области варирането в социално-

икономическите и  демографски показатели не е високо и не се очаква 

съществено задълбочаване на регионалните различия. 

 Югозападен: Благоевград, Кюстендил, Перник, София и 

София- столица- Водещото място на този регион се определя от 

участието на София-столица, която е силно урбанизиран център. 

Населението в тази област е 63,2 % спрямо населението в региона и 

около 19 % спрямо населението на страната. Телекомуникационната 

осигуреност е висока, инфраструктурата е добре развита, 

безработицата е ниска, заетостта в столицата е голяма, демографската 

картина е благоприятна, доходите и жизнения стандарт са високи. 

Развитието на Югозападния регион изцяло се определя от развитието 

на столицата и очакванията са различията между нея и останалите 

области да се задълбочават в бъдеще. 

ПРЕПОРЪКИ 

Осъществяването на целенасочена регионална политика, свързана с 

изграждане на благоприятна регионална отраслова структура е 

възможна на базата на добро познаване на регионалните процеси. 

Някои от препоръките, които могат да се имат предвид с по-голяма 

прецизност са свързани с/със: 

 Стимулиране на местните инвестиции и спестявания. По-големия 

дял на инвестициите обуславя по-висок е темп на икономически 

растеж.  

 Стимулиране на чуждестранните преки инвестиции - те осигуряват 

икономически растеж на икономиката на региона и на страната.  
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 Защита правата на собственост на населението и осигуряване на 

политическа и данъчна стабилност. 

  Стимулиране на свободната търговия  

 Стимулиране на образованието, научните изследвания и иновации. 

Това може да стане чрез субсидии, чрез ползване на данъчни 

облекчения и чрез патенти за придобиване на временна 

собственост върху изобретения. 

По отношение на трудовите ресурси, с оглед нарастване на 

производителността на труда в региона могат да се имат предвид 

следните моменти: 

1. Прилагане на програми за подкрепа на мобилността на работната 

сила и социална защита. 

2. Да се прилагат адекватни мерки за поддържане на числеността на 

работната сила в региона.  

3. Усъвършенстване, коригиране и модернизиране на системата за 

професионално образование, обучение и преквалификация като 

изключително важен фактор за икономическа ефективност. 

4. Да се наблюдават демографските промени на населението в 

региона и да се заложи по-висок темп на растеж на 

производството, спрямо този на населението. 

Изведените модели са приложими и могат да бъдат решавани при 

всяка актуализация на информацията за всеки фактор по отделно, 

както и общо за всички наблюдавани фактори. По този начин могат да 

се изследват и прогнозират тенденциите в развитието на регионите в 

зависимост от избраната методология. 
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IV. ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

 Научна систематизация и критичен преглед на теоретични 

виждания относно структурния подход в исторически план и в 

контекста на икономика основана на знанието в условията на 

съвременните предизвикателства. 

 Разработен и адаптиран е авторски подход за групиране на 

региони по критерии за оценка на регионални структурни 

различия, който е приложим за нуждите на целенасочена 

национална и регионална политика.  

 Значителния обем обработени и анализирани данни позволява 

да се изведат съществени закономерности и тенденции, 

свързани с равнището, динамиката и структурата на 

регионалните и отраслови различия, които могат да се използват 

за целенасочено структуриране и регулиране на икономиката с 

оглед постигане на устойчив икономически растеж.  

 Апробиран е практико-приложен модел, включващ комплекс от 

статистико-икономически методи, чрез който са изведени 

ключови факторни влияния, обуславящи регионалните 

социално-икономически различия.  

 Направени са препоръки за създаване на по-благоприятни 

условия за формиране на отраслова стопанска структура на 

национално и регионално ниво, която да даде тласък на 

икономическо развитие на основата на интелигентен и устойчив 

растеж. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Структурните промени и икономическия растеж се проявяват в една 

взаимообвързаност и взаимозависимост, намират се в непрекъснато 

взаимодействие, приемственост и развитие, а основна движеща сила в 

динамиката на връзката «икономическа структура-икономически 

растеж» е подобряване качеството на живот и благосъстоянието на 

населението. Пазарните механизми на саморегулация на 

икономическата структура не са в състояние да решат редица важни 

въпроси в областта на социалното развитие и стабилността на 

системата. Това налага намеса на държавни и местни органи на 

управление, които чрез целенасочено структуриране и регулиране на 

икономиката да постигнат устойчив икономически растеж. Една 

благоприятна структура води до оптимизиране на възможностите за 

по-нататъшно развитие на икономическата система, а това е 

предпоставка за формиране на макроикономическа стабилност, 

висока степен на развитие на бизнеса, ефективност на стоковите 

пазари, оптимален междуотраслов трансфер на капитали, рационално 

разпределение на трудовите и материални ресурси, иновативност, 

инвестиции и др. Една благоприятна структура води до оптимизиране 

на възможностите за по-нататъшно развитие на икономическата 

система, а това е предпоставка за формиране на макроикономическа 

стабилност, висока степен на развитие на бизнеса, ефективност на 

стоковите пазари, оптимален междуотраслов трансфер на капитали, 

рационално разпределение на трудовите и материални ресурси, 

иновативност, инвестиции и др. В заключение, може да се твърди, че 

обективната икономическа оценка на структурното равнище и 

динамика е предпоставка за развитие на целенасочена регионална 

политика, в посока търсене на ефективни мерки за постигане на по-

благоприятна структура и премахване на натрупани структурни 

дисбаланси. 
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VII. РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ABSTRACT) 

This dissertation examines the dynamics of economic processes influencing the 

spatial location of economic sectors and the resource situation of the individual 

sectors for which the region has comparative advantages. 

The main goal of the study is to assess the role of the regional sectoral structure 

for the formation of high economic growth, analyzing the level, dynamics and 

structural differences at the national and regional level by major economic 

sectors. On this basis to determine opportunities for future development of the 

regions, related to their specifics and local economic potential. 

The object of study is the regional industry structure at national and regional 

level (NUTS 2 and NUTS 3). According to NUTS 2, the planning regions in 

Bulgaria are six, and the regions of the third hierarchical level NUTS 3 

correspond to 28 districts in Bulgaria. 

The subject of the survey is the sectoral structure at national and regional level 

and the factors determining economic regional differences. 

Research thesis: The differences in the structure by main economic sectors are 

a significant factor determining the national and regional economic growth. 

Methods and information environment of the research: the dissertation uses 

a comparative method, methods for analysis of structures and structural changes 

and differences, shift-share analysis, economic-statistical methods (correlation 

and regression method), cluster analysis, induction and deduction, analysis and 

synthesis, graphical method, etc. 

Conclusion: The changes in the sectoral and territorial components of the 

structure of the economy have a significant impact on the efficiency of 

production, the orientation of the regions towards competitive structural 

activities and the optimization of further opportunities for development. The 

study of structural changes makes it possible to assess the degree of adaptation 

of an economy to changing conditions and the ability of regions to reduce the 

regional disparities that exist between them. At this stage, it is imperative to 

pursue a targeted regional policy related to the economic recovery of the lagging 

regions in order to alleviate regional disparities in the future. 

 


