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Последиците от тежката криза от 1996-1997 г.
в съчетание с появилите се след нея реални пер-
спективи за членство в ЕС промениха икономи-
ческата политика в България в полза на рефор-
мите. След политическите промени през 1997 г.
страната изпълнява широка програма за стаби-
лизация и структурни реформи, съобразена с
изискванията  за  присъединяване  към  ЕС. Нало-
жената бюджетна  дисциплина  осигури  благоп-
риятна  среда  за  бързото осъществяване на
структурните реформи, особено на  приватиза-
цията (1998-2000 г.), и на ликвидирането на губе-
щите държавни предприятия (най-вече през пър-
вата половина на 2000 г.), както и на либерали-
зирането на цените. Тези  реформи  в  началните
години на прехода към демократизация и пазар-
но стопанство изоставаха  поради  слабата  бю-
джетна  и финансова дисциплина.

Като цяло изследваният в настоящата пуб-
ликация период 1996–2005 г. може да се харак-
теризира като период „от криза – към ста-
билност и растеж“. Заетостта през 2000 г.
достигна  най-ниските нива за целия период на
икономически преход, след което започна да
нараства. От изследователска гледна точка про-
мените в този период представляват интерес,
тъй като  са свързани със същинската реформа
в икономиката. През този етап от структурната
реформа трансформационните процеси са на-
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ТЕНДЕНЦИИ В ТЕРИТОРИАЛНОТО
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сочени към вторичния сектор – добивната и
преработващата промишленост, което предпо-
лага и промени в териториалното разпределе-
ние на заетите в тях. Преструктурирането при
тях  рефлектира и върху останалите отрасли,
които също продължават да търпят промени,
и съответно процесите на териториално пре-
разпределение в рамките на всеки от тях про-
дължават.

Изменения на заетите по отрасли
за периода 1996-2005 г.

Данните от табл. 1 показват, че броят на за-
етите общо за страната през годините се про-
меня в сравнително тесни граници. До 2001 г.
тенденцията е към намаляване, след което се
сменя с бавно нарастване. Задържането на об-
щия брой на заетите на национално ниво е ре-
зултат, от една страна, на започналата стаби-
лизация на макроикономиката, а от друга – на
факта, че основното освобождаване на заети-
те от всички нерентабилни и губещи производ-
ства в голямата си част беше извършено през
първия етап от реформата. Това, което е ха-
рактерно за този период, е, че голяма част от
отраслите, които генерират спад, са в процес
на неговото овладяване и след 2001 г. се наб-
людава промяна в тенденцията. Отраслите, ко-
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ито продължават трайно да губят заети, са пре-
работващата промишленост, транспортът и съ-
общенията и образованието. При първите два
с по-голяма тежест като фактор са протичащите
реформи, докато при образованието от значе-
ние е и демографската криза.

При съпоставяне броя на заетите по отрас-
ли в началото и в края на изследвания период
се установяват три тенденции: на запазване, на
спад и на нарастване на заетите. Съответно:

— на запазване — в селското, ловното, горс-
кото и рибното стопанство, в производството
и разпределението на електрическа и топлин-
на енергия, газообразни горива и вода, във фи-
нансовото посредничество;

— на спад, който може да бъде степенуван ка-
то: висок (над 50%) — за добивната промишле-
ност, и нисък (под 30%) — за преработващата
промишленост, строителството, транспорта и
съобщенията, здравеопазването,  образова-
нието;

— на нарастване — в някои от отраслите от
сектора на услугите: високо (над 50%) — опе-
рации с недвижими имоти, наемодателна дей-
ност и бизнес услуги, държавно управление;
средно (между 30 и 50%)  — търговия, хотели и
ресторанти; ниско (под 30%) — други дейнос-
ти, обслужващи обществото и личността.

Тенденцията на спад, нарастване или запаз-
ване в края на този период при отделните от-
расли е отражение на последиците от структур-
ната реформа, влиянието на демографската кри-
за, потребностите от услуги, свързани с пазар-
ната икономика, нереализираната приватизация,
преодоляването на безработицата и др.

Измененията на заетите при отделните от-
расли, разгледани по административни облас-
ти, са различни от тези за страната като цяло –
както по посоката, така и по значимост на спа-
да (табл. 2).  Тенденциите на еднозначен траен
спад и на нарастване за всички области са сви-
ти до по-малък брой отрасли. Обратно, увели-
чава се броят на тези отрасли, които търпят из-
менения по области в различни посоки (спад и
нарастване), което допринася за териториални-
те различия в отрасловата заетост. Идентифи-
цирани са:

— отрасли със спад на заетите във всички
области и съвпадение с тенденцията за
страната;

— отрасли с нарастване на заетите във
всички области и съвпадение с тенденция-
та за страната;

— отрасли с разнопосочно изменение на
заетите по области.

Териториално разпределение на заетите по
отрасли за периода 1996-2005 г.

За изследвания период броят на заетите във
всяка една от разглежданите отраслови групи-
ровки по номенклатура А17 на „НКИД1  – 2003“
претърпява териториални изменения по об-
ласти. Тези промени са резултат от различни
причини —  структурна реформа, демографска
ситуация, търсене на стоки и услуги и др.

Броят на заетите в селското, ловното, гор-
ското и рибното стопанство показва срав-
нително равномерно разпределение през разг-
леждания период при малки разлики на мини-
малните и максималните дялове за отделните
области. В рамките на периода настъпват про-
мени в подреждането (низходящо ранжиране)
на отделните области по отношение на дялово-
то разпределение. При някои от областите се
наблюдава запазване на позициите в ранжира-
нето през наблюдаваните години, напр. в зае-
мащите първите две позиции – Пловдив и Бла-
гоевград с над 7 % и в някои други с по-малки
дялове на по-задни позиции (Видин, Перник, Со-
фия град и др. между 1-2,5%). В резултат на про-
менени дялове в посока на нарастване сериозни
размествания се наблюдават при областите
Кърджали (от 3,87 % за1996 г. на 5,70 % за 2005
г.) и Хасково (от 3,78 % за1996 г. на 4,72 % за
2005 г.). Тези две области от средни позиции в
териториалното разпределение се предвижват
напред съответно 3-та и 4-та позиция. Област
Враца, София-област, Силистра, Монтана също
се предвижват напред. Обратно, други области
с предни позиции в началото на периода оста-
ват назад – Варна (от 8-ма на 21-ра), Добрич (от 4-

та на 10-та), Сливен (от 9-та на19-та), Ямбол (от 16-

1 Национална класификация на икономическите дейности



24ГЕОГРАФИЯ

1/2008     www. geography.iit.bas.bg

та на 22-ра). Тези  промени в локализацията на сел-
ското стопанство до голяма степен са свързани
с промените в организацията на производството.
Нарастват дяловете там, където заетостта е със
статус преди всичко на самонаетост. Отсъстви-
ето на друга алтернатива за заетост стимулира
самонаетостта  в отрасъла в някои райони. Сел-
ското стопанство се превъръща в основен по-
минък и в средство за препитание за голяма част
от населението в страната, особено за по-висо-
ките възрастови групи, които са по-малко мо-
билни и са затруднени в намирането на работа.

При отраслите от сектора на индустрията
се наблюдава по-голяма диференциация на за-
етите по области, като най-малки са различия-
та в дяловете при преработваща промишле-
ност, а най-големи — при строителство, след-
вано от преработващата промишленост.

Добивната промишленост е един от най-
засегнатите отрасли през втория етап от прес-
труктурирането на икономиката. През изслед-
вания период е съществено  нарастването на
заетите в две от областите, в които този отра-
съл е най-силно развит: в Стара Загора — от

Таблица 2. Изменение на заетите лица по отрасли и области за периода 1996-2005 г. (в %)
Table 2. Employment change by sectors and regions for the 1996 – 2005 period (%)
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18,89 % за 1996 г.  на  26,36 % за 2005 г. (въгле-
добив), и в София-област — от 8,76 % за 1996 г.
на 13,77 % за 2005 г. (рудодобив). Задържане на
високи дялове заетост има и във втория важен
за страната въгледобивен район (Бобов дол,
обл. Кюстендил) — около 11 %. Изостават в дя-
ловете и позициите областите Хасково (от 7,49
% за1996 на 1,34 % за 2005 г.), Смолян (от 10,58
% за1996 на 4,97 % за 2005 г.) и Благоевград (от
5,28 % за 1996 на 1,71 % за 2005 г.). Тези проме-
ни водят до нарастване на междуобластните
различия и до свиване на териториалните гра-
ници на реализация на заетост в сектора. В ос-
новата им са преструктурирането, приватиза-
цията и ликвидацията,  осъществявани по прог-
рами за структурна реформа във въгледобива
и рудодобива („План за действие на въгледо-
бивните дружества за периода 1998-2001 г.“,
„Национална програма за устойчиво разви-
тие на рудодобива“ и др.).

Териториалното разпределение на заетите в
преработващата промишленост се формира
при трайна тенденция на спад на заетите в отрас-
ловата групировка. Изключение правят три об-
ласти — по-значително Благоевград (от 4,50 % за
1996 г. на 7,22 % за 2005 г.) и по-малко Кърджали
и Смолян, в които поради увеличението на зае-
тите в шивашката промишленост се променят от-
носителните дялове в рамките на отрасъла и то-
ва променя мястото им в териториалното разп-
ределение, като ги извежда на по-предни пози-
ции. По-голямото отраслово многообразие в пре-
работващата индустрия в някои от големите об-
ластни центрове благоприятства концентрация-
та  и на по-голяма промишлена заетост. Това се
отнася за областите София-град, Пловдив (пре-
димно община Пловдив), Благоевград (както в
областния център, така и в други общини) и  Ста-
ра Загора. Тези четири области концентрират
малко повече от 1/3 от заетите в преработващата
промишленост в страната. Друг по-съществен
момент, свързан с териториалното разпределе-
ние, е спадът в дела на заетите в област Варна
(от 5,18 % за 1996 г. на 4,12 % за 2005 г.), което
променя и позицията в ранжирането — съответно
от 4-та на 8-ма. Останалите области са със сравни-
телно свито отраслово многообразие в рамките
на преработващата промишленост, което в голя-
ма степен предопределя и по-малката заетост.
Области, в които заетостта е в малък брой про-

мишлени отрасли или е в такива, чиито произ-
водствата са със затруднена реализация на паза-
ра на стоки, са с по-чувствителни загуби на зае-
тост. Там, където промишлените производства
са неконкурентоспособни и нерентабилни, се наб-
людава ефект на продължаващо свиване на от-
расловото многообразие в заетостта.

Промените в териториалното разпределе-
ние на заетите в преработващата промишле-
ност, като се изключат общините с нарастване
в шивашката промишленост, са преди всичко
резултат от спад в заетостта, който пренареж-
да заетите по територията (при водещ локали-
зационен фактор „загуба на заетост“). Проме-
ните са по-скоро количествени, отсъстват съ-
ществени качествени изменения от гледна точ-
ка на нови производства.

Отрасълът производство и разпределение
на електрическата и топлинната енергия,
газообразни горива и вода остава относител-
но стабилен през целия изследван период, тъй
като приватизационните процеси в електрораз-
пределителните дружества стартират по-къс-
но. В резултат на това не се наблюдават сери-
озни размествания по отношение на територи-
алната структура. Концентрирането и терито-
риалното разпределение на заетите е обвърза-
но преди всичко с  районите на производство
и разпределение на електроенергия от АЕЦ и
ТЕЦ в електропроизводителни локалитети –
Маришки („Марица-изток“ и „Марбас“), Со-
фийско-Пернишки, Дунавски  (АЕЦ „Козло-
дуй“), и следи развитието на отрасъла.

Разнопосочността в движението на заетите в
строителството по области предопределя и по-
голямото разсейване в териториалното разпре-
деление. Нарастват дяловете на областите по
Черноморието – Варна (от 7,50 % за 1996 г. на
8,78 % за 2005 г.), Бургас (от 6,36 % за 1996 г. на
8,75 % за 2005 г.), а също и при област Благоевг-
рад (от 2,75 % за 1996 г. на 5,33 % за 2005 г.). Стро-
ителството през този период е ориентирано по-
скоро към развитието на морския туризъм и към
в общините с областни центрове, което опреде-
ля  и локализацията в отрасъла.

При отраслите от сектора на услугите се наб-
людава много по-голяма диференциация по
отношение на заетите по области. Дори отрас-
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лите образование и здравеопазване, които са
социално значими, показват нарастване в меж-
дуобластните различия по-скоро заради демог-
рафски проблеми в определени територии.

Заетостта в отрасловата групировка търго-
вия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети, на лични вещи
и на стоки за домакинството е неравномер-
но разпределена по области. Повече от заетите
са концентрирани в област София-град. Значи-
ми са дяловете на заетите в областите Пловдив,
Варна, Бургас, Стара Загора, като най-същест-
вени са измененията в посока на нарастване на
дяловете спрямо 1996 г. за областите Пловдив
(от 8,76 % на 9,88 %) и Бургас (от 4,18 % на 5,92
%). Половината от областите са с дялове до 2
%. Областите, които са с по-ниски дялове на
заетост, са главно такива, в които преобладават
заетите в селското стопанство, т. е. това са срав-
нително бедни райони с ниска покупателна спо-
собност на населението и отсъствие на значи-
ми стокови пазари.

При заетите в хотели и ресторанти с най-
високи относителни дялове са областите Со-
фия-град и тези с добре развит туризъм, а при
останалата по-голямата част от областите дя-
ловете на заетите са под 2 %. Характерно при
този отрасъл е значителното нарастване на на-
етите по трудов договор (от 45,60 % на 76,15 %
за страната, като при областите за 2003 г. се
движи между 50 и 89 %). Това до голяма сте-
пен е свързано и с мерките на правителството
за задължително регистриране в НОИ на тру-
довите договори и въвеждане на минималните
осигурителни прагове по икономически дей-
ности и групи професии. Извеждането на зае-
тите от „сивата“ икономика се отразява върху
дяловете на областите и внася промени в те-
риториалното разпределение на заетите.

Процесите на преструктуриране в отрасло-
вата групировка транспорт, складиране и съ-
общения продължават, а съответно – и на за-
губата на заети. В резултат на това  продължа-
ва и преразпределението на заетите по тери-
торията на страната, което се изразява във все
по-голямо съсредоточаване на заети в столи-
цата, в областите Бургас, Варна и Пловдив, ко-
ито концентрират около половината от заети-
те в отрасъла. Измененията в посока на спад с
високи стойности задълбочава териториална-

та диференциация при заетите в отрасъла.
Различията в териториален план при отрас-

ловата групировка финансово посредничест-
во изключително се задълбочават поради пов-
семестното намаление на заетите по области, с
изключение на София, Бургас и Стара Загора,
което до известна степен пренарежда позиции-
те и локализира този отрасъл в няколко област-
ни центрове. Съществена промяна в отрасъла е
нарастващата концентрация на заети в София-
град, която достига малко над половината от
всички заети (от 35,14 % за 1996 г. на 56,82 % за
2005 г.). Териториалното разположение на от-
расъла се регулира от пазарни принципи, пора-
ди което конкретните изменения са преди всич-
ко в отрицателна посока в дяловете на голяма
част от областите. Икономическата стагнация
в различни части на страната допълнително
усилва тенденцията на трайно раздалечаване.

Към отрасловата групировка операции с
недвижими имоти, наемодателна дейност
и бизнес-услуги се отнасят дейности, които до
голяма степен обслужват пазарната икономи-
ка. Заетите са концентрирани в местата с най-
голяма потребност от тези услуги, най-вече в
столицата (малко над 50 %) и в няколко от го-
лемите областни центрове – Бургас, Варна и
Пловдив. Тези центрове са с по-ниски дялове
на заетите (между 4-7 % — значително под този
за столицата), но въпреки това значими за зае-
тостта в този отрасъл. За всички останали об-
ласти дяловете на заетите в тази отраслова гру-
пировка са незначителни — в рамките до 2 %.

Заетите в отрасъл държавно управление и
отбрана и задължително обществено оси-
гуряване след 1996 г. показват трайна тенден-
ция на нарастване за страната. При повечето об-
ласти настъпващите изменения  в териториал-
ната структура, особено за периода 1996-2001 г.,
са в посока на спад, като при някои области
той надхвърля 20 %. Това води до размества-
ния в позициите на отделните области, но те
по-скоро са незначителни.

В рамките на изследвания период броят на
заетите в образованието показва спад във
всички области. Наблюдава се тенденция на
нарастване на междуобластната диференциа-
ция. Налице е, от една страна, отчетливо кон-
центриране на заетите от отрасъла в области-
те София, Пловдив, Варна (с по над три висши
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училища) и в Бургас, по-значителни дялове в
Благоевград и Стара Загора — също универси-
тетски центрове, и от друга — увеличаване броя
на областите с по-ниски дялове. Териториал-
ните различия в демографската ситуация трай-
но променят разпределението на заетите в об-
разованието и влияят върху по-голямата кон-
центрация в общините с областни центрове.

Аналогично на образованието, заетостта в
отрасловата групировка здравеопазване и со-
циални дейности също е тясно обвързана с
демографските показатели. Сериозно влияние
оказват и промените, свързани с до-болнична-
та помощ в периода 1996-2001 г. В здравеопаз-
ването, което е с траен спад на заетостта във
всички области, не се забелязват съществени
изменения в териториалната структура на зае-
тите. Промяна в посока на концентриране на
по-високи дялове има в областите Варна, Плов-
див и Плевен, но по-скоро като преразпреде-
лителни ефекти.

Заетите в други дейности, обслужващи об-
ществото и личността, в преобладаващия
брой области показват тенденция на нараства-
не.  С дейности от тази отраслова групировка
като събиране и третиране на отпадъци, по-
чистване и възстановяване и др.  са обвърза-
ни част  от програмите за временна заетост,
което е една от причините за нарастване на за-
етостта (особено в Северозападна България).
В тази групировка влизат и редица развлека-
телни дейности, които допринасят за по-ви-
соката заетост в големите областни центрове
по Черноморието.

Най-общо в териториалното разпределение
на отраслите за периода 1996-2005 г. се устано-
вяват следните закономерности:

— повечето от отраслите, без селското сто-
панство и социално значимите, които са срав-
нително равномерно разпределени, стесняват
своя периметър и съответно се ограничават въз-
можностите за заетост, с което нараства и ди-
ференциацията между териториалните единици;

— при значителна част от отраслите заетите
са локализирани с най-големи дялове в столи-
цата и в няколко области (Пловдив, Варна,
Бургас, Стара Загора и Благоевград);

— ранжирането по години (за 1996, 2001, 2003 и
2005) показва промени, което е свързано с  дина-

мика в процесите и незавършеност в територи-
алното разпределение при отделните отрасли.

Някои по-важни закономерности в терито-
риалното разпределение на отрасловата
заетост за периода 1996 — 2005 г.

За да се добие цялостна представа за настъ-
пилите изменения в териториалното разпреде-
ление на отрасловата заетост, е изследвано и
териториалното разпределение на много-
отрасловото натрупване (натрупана локали-
зация) върху областите. За целта е използван
клъстер-анализ (Манов, 2002) като многомерен
статистически метод за класифициране на еди-
ници в групи, които не са известни предвари-
телно. На основата на техни характеристики, в
случая относителен дял на заетите в да-
ден отрасъл от област, от всичко заети-
те в същия отрасъл за страната (за всеки
един от включените отрасли)  се изследват
възможностите за формиране на логически
обосновани и практически обясними еднород-
ни групи (клъстери) от единици (в случая ад-
министративни области). Въз основа на фор-
мираните клъстери за три базисни изследвани
наблюдения са идентифицирани нивата и раз-
пределението на натрупаната отраслова лока-
лизация по области и чрез сравнителен анализ
са проследени териториалните изменения и  са
очертани налагащите се тенденции. Това, което
се установява чрез клъстер-анализа, е:

— първо, как се групират отделните области
в зависимост от стойностите на дяловата при-
надлежност на заетите от всяка една област към
всеки един от всички включени отрасли и фор-
мират ли те логически обосновани и практи-
чески обясними еднородни групи и какви са те;

— второ, в рамките на изследвания период
запазват ли се или се променят формираните
еднородни групи, в резултат на което да нас-
тъпват изменения в териториалната структура.

На практика чрез дяловата еднородност на
отделните единици (областите) при многоот-
раслово натрупаната заетост и очертаните раз-
делителни прагове се обособяват специфични-
те групи, които могат да бъдат систематизира-
ни, сравними и чрез тях  — идентифицирани нас-
тъпилите изменения за изследвания период.
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Като  входни данни за клъстер-анализа са из-
ползвани променливите величини заети в отрас-
лите по номенклатура А17-НКИД 2003 (в конкрет-
ния случай това са 14-те отраслови групировки с ин-
формация съответно за 1996, 2003  и 2005 г. — от
текуща статистика) и териториалните единици
— 28–те административни области. Стратегия за
обединяване: метод на средно свързване между
групите (Average Linkage Between Groups) и  мяр-
ка за разстояние:  евклидово разстояние.

В резултат на анализа на дендрограмите и
на информацията за отделните единици (облас-

тите) са определени клъстерите (групите) за
1996,  2003 и 2005 г. със сходства в отрасловата
локализация към всяка изследвана година (фиг.
1). Въз основа на формираните пет нива при
натрупаната локализация, съответно: 1-во ни-
во: ниско — от около 0,5 до 2,5 %; 2 –ро ниво:
средно — от 2,5 до 4,5 %; 3-то  ниво:  над средно-
то — от 4,5 до 5,0 %; 4-то  ниво: високо — от 5 до
11,5 % и 5-то ниво: изключително високо — над
14 %,  както и на установените два типа разп-
ределение на включените отрасли: равномер-
но, и с изпреварващи по стойности дялове на
някои отрасли, са идентифицирани еднотипни-
те групи и подгрупи области на:

Фиг. 1. Разпределение на областите по групи (клъстери) за 1996, 2003 и 2005 г.
Figure 1. Distribution of regions by groups (clusters) for 1996, 2003 and 2005



29 ГЕОГРАФИЯ

www. geography.iit.bas.bg       1/2008

— Невисоки нива на локализация на заетите
при преобладаващ брой отрасли – тип А , гру-
пи — 1, 2, 3, 3.1, 5:

а) ниско
б) средно
в) над средно

— Високи нива на локализация на заети при
значителен брой отрасли  — тип В, група  4;

— Изключително високи нива на локализа-
ция на заети при преобладаващ брой отрасли
– тип С, група  6 (фиг. 1).

— С невисоки нива на локализация на заети-
те при преобладаващ брой отрасли:

а) ниско – с близки по стойности дялове на
областите в различните отрасли и изпреварва-
щи по стойности дялове на областите в някои
отрасли от индустрията и селското стопанство;

Тази група от тип А (фиг. 1) за 1996  обединява 11
области, които през 2003 г. нарастват на 12 и към 2005
г. се запазват като брой и състав. Тези области са с
най-ниски дялове в различните отрасли и с по-голяма
тежест на заетите в селското стопанство. В рамките
на около 2 % се движат и отраслите образование, здра-
веопазване и държавно управление с преобладаващо
равномерно ниска заетост и за двете години. При тези
ниски стойности, равномерно разпределени при нат-
рупаната отраслова локализация, съответната терито-
рия се явява неблагоприятна среда за поддържане на
заетост, защото тя е с малки количествени и качестве-
ни възможности от гледна точка на човешки ресурси
и ще има трудности да реагира на евентуално бъдещо
търсене на пазара на труда. Областите с изпреварващ
един отрасъл са с временно благоприятна среда по
отношение на настоящо развитие, но са рискови за
поддържане на заетост. Ако този отрасъл е селско сто-
панство и заетостта се реализира предимно от насе-
ление в над-трудоспособна възраст като самонаетост,
то това също е неблагоприятна ситуация за бъдещо
развитие на територията. В областите от тази група
има тенденция на застаряване на населението поради
невъзможност за задържане на трудоспособно насе-
ление, което ще налага необходимостта от използва-
не на населението в над-трудоспособна възраст (ак-
тивно стареене). Това води до обезлюдяване и раз-
рушаване на селищната мрежа. Значим от гледна точ-
ка на заетост остава областният център.

б) средно — с близки по стойности дялове на
областите в различните отрасли и изпреварва-
щи по стойности дялове на областите в някои
отрасли от индустрията и селското стопанство;

Групите (2; 3 и 3,1) от средни нива на локализация
(2,5–4,5 %) са най-многобройни, най-неустойчиви и
при тях настъпват по-съществени териториални раз-
мествания като движението е в посока на уедряване
на подгрупите в групи (фиг. 1). Това е напълно законо-
мерно, като се има предвид, че в тях са включени об-
ласти, изключително силно засегнати от реформите
във вторичния сектор. Раздробеността и формирани-
те повече като брой подгрупи се дължат преди всичко
на различията в отраслите с изпреварващи дялове. Към
края на периода специфичните отрасли намаляват сво-
ето влияние и се наблюдава тенденция на сближаване.

в) над средно – с изпреварващи по стой-
ности дялове на областите в някои отрасли от
индустрията и селското стопанство.

Тази група е от една област – Стара Загора. Ха-
рактерното за нея са високите дялове на заетите, преди
всичко в отрасли от сектор индустрия – добивна про-
мишленост, енергетика и преработваща промиш-
леност и селско стопанство. Тази специфика е при-
чина за обособяването Ј като самостоятелна група.

— С високи нива на локализация на заети при
значителен брой отрасли;

В тази група, отнасяща се към тип В, трайно се
включват и през трите изследвани години облас-
тите Бургас, Варна и Пловдив. Обединяващото при
тези области, разположени на различни места от
територията на страната (първите две по Черно-
морското крайбрежие, а третата в Горнотракийс-
ката низина), са високите дялове (с много малки
изключения) на заетите във всички отрасли. Нат-
рупването на висока дялова заетост, изпреварва-
ща значително останалите области във всички от-
расли, ги превръща в основни територии, концен-
триращи заетост с всички произтичащи от това
последствия — върху населението и върху еколо-
гичната ситуация. Преобладаващо дяловете се
движат в рамките на 4 -10 %. При високи стойнос-
ти на натрупана локализация и концентриране на
заетост в услугите се създава благоприятна среда
за заетост при по-добри демографски показатели
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на работната сила, но възможността за възниква-
не на екологични проблеми е по-висока.

— С изключително високи нива на локализа-
ция на заети при преобладаващ брой отрасли.

На максимално голямо разстояние от групи-
те, отнасящи се към първите два типа, е форми-
рана самостоятелна група състояща се от една
област – София-град. Извеждането на София
като самостоятелен клъстер е свързано както с
функциите, които изпълнява столичният град, и
с възможностите за реализиране на труд, така и
с огромния човешки ресурс, съсредоточен в об-
ластта. С изключение на заетите в селското сто-
панство и добивната промишленост в остана-
лите отрасли са концентрирани между 12 % и
58 % от работещите в съответните отрасли.

*  *  *
Измененията в териториалните характерис-

тики на заетите в отделните отрасли очертават
тенденциите както в развитието на отрасловата
заетост като цяло, така и във въздействията  вър-
ху процеси и явления от демографски характер.
Неконкурентните и неатрактивните производс-
тва и услуги свиват своите параметри, а оттам и
своя териториален обхват. Измененията, които
настъпват в отделните отрасли, от своя страна
се отразяват върху териториалното разпределе-
ние на работната сила, а оттам — и върху цялото
население на териториите, в които те се разпо-
лагат. Затова промените в използването на ра-
ботната сила в различните териториални еди-
ници на страната ясно показват задълбочаване
на процесите на диференциация, които генери-
рат икономическо и социално напрежение. Раз-
крива се нехармоничното и същевременно не-
равномерното развитие на административно-
стопанските единици. Редица области, които в
миналото са основавали своята икономика глав-
но на промишлеността, строителството и тран-
спорта, сега реализират заетост в нископродук-
тивно селско стопанство. Независимо от нарас-
тването на заетостта в някои от отраслите от
сектора на услугите, използването на работна-
та сила е неефективно. Разрушава се територи-
алната организация на производство и се пре-
минава към дисперсен характер на локализира-

не на отраслите, равномерно разположение на
заетите се преминава към засилване на дифе-
ренциацията в групи от области. В резултат на
това остават стопански неусвоени територии и
аграрна перифирия с нископродуктивно селско
стопанство. Паралелно с това се създават тери-
ториални локализации, изградени на нови па-
зарни принципи, които вероятно ще поставят ос-
новите и на нови икономически райони.
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Summary

This paper reports the summed up results from
an analysis of the territorial distribution of em-
ployment by economic sectors in Bulgaria for a
ten-year period (1998-2005). Employment changes
for each sector have been traced, based on the
A17 „NACE.BG“ – 2003 nomenclature. Some
trends and degrees of employment change within
this 10-year period have been outlined. Each sec-
tor under consideration and the employment in it
respectively, have been researched and represented
from the point of view of both their territorial dis-
tribution and their trends of development. Based
on the method of cluster analysis the main types
and groups of sector employment have been out-
lined. As a result some important regularitis in
the territorial distribution of employment by eco-
nomic sectors for the 1996-2005 period have been
established.


