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София-град в цифри
Икономическо развитие през 2015г.

#1

Първо място по БВП
сред областите в
страната



27,000 лв.
БВП на човек от населението, над
два пъти повече от средното за
страната


40%

7.7%
годишен ръст на БВП

от общия БВП
за страната



85%

дял на сектора на услугите
в Брутната добавена
стойност (БДС) на град
София

Население и пазар на труда

14,531


1.3
милиона души е населението
на град София през 2016г. или

лв.

19%

е средната брутна годишна заплата в град
София през 2015г. - най-високата в страната

от
населението на страната

 65%
дял на населението в
трудоспособна възраст спрямо
61% средно за страната

Пазарът на труда в София-град

 3.8%

 7.3%
годишен ръст на брутната
годишна заплата в град София

най-ниско ниво на безработица
сред областите в България
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София-град в цифри
Инвестиции

12.1

 52%

млрд. евро

е обемът на преките чуждестранни
(ПЧИ) инвестиции в нефинансовия
секторв град София към края на
2015г.

от ПЧИ в страната

3.7%

годишен ръст

Предприятия през 2015 г.

112,000

 31%

е броят на нефинансовите
предприятия в град София
през 2015 г.

13.6%

от продукцията е
произведена от големите
предприятия (над 250 души
персонал)

е годишният ръст на
произведената от тях
продукция

 60%

от нефинансовите
предприятия отчитат нетна
печелба за годината

Пазарът на труда в София-град



92%

е делът на микро
предприятията (до
девет души персонал)
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Основни акценти

В област София (столица) са концентрирани 19.0% от населението и 21.7% от работната сила в
страната. В София е регистриран най-високият коефициент на заетост в България сред населението в
трудоспособна възраст през 2016 г. – 72.5%, като достига до 89.9% във възрастовата група между 35 и
44 години.
Нивото на безработица в София намалява равномерно през целия период 2013 – 2016 г., като в края му
достига 3.8% - далеч по-ниско от всички други области и средното за страната. Броят на регистрираните
безработни лица в бюрата по труда в столицата намалява с над 30% през разглеждания четиригодишен
период до 15,246 души през 2016 г. За едно свободно работно място в София се борят трима души – над
три пъти под средния показател за страната.
Подобрява се образователната структура на заетите в областта – над половината от тях са със
завършено висше образование и броят и делът им продължават да растат за сметка на тези със средно,
основно и по-ниско образование. Факторите за това са улесненият достъп до образование в столицата
и отрасловата структура на икономиката, която изисква по-висококвалифицирана работна сила. Найголемият сектор по брой заети в област София (столица) продължава да е търговията, а
информационните технологии и комуникации са най-бързорастящият сектор с ръст от 21.8% през 2016
г. спрямо 2012 г.
Област София (столица) се отличава с най-високата месечна работна заплата сред всички области –
1,372 лева през първото тримесечие на 2017 г., като е с близо 70% по-висока от средната за България.
Тенденцията е за трайно увеличаване на различията в нивата на заплащане между столицата и
останалата част от страната.
Частният сектор доминира в структурата на икономиката в столицата със 79.5% от всички заети,като
делът му продължава да се увеличава за сметка на държавния.
По отношение на ежедневната трудова миграция област София (столица) се характеризира със силно
положителен баланс – тя е притегателен център за работна сила от съседните й области с над 42,000
ежедневни пътувания, докато изходящата ежедневна миграция е най-ниска в страната като дял от
общата работна сила.
Работната сила в областта притежава високо ниво на чуждоезикова подготовка – 99% от работната
сила между 19 и 34 години заявяват, че владеят поне един чужд език, като най-разпространени са
английският, немският и руският език.
Трудовият пазар в България и в частност в област София (столица) изпитват положителното влияние от
инициативите за привличане на работна сила от външни пазари. Най-популярна е Синята карта на ЕС за
висококвалифицирани специалисти от трети страни, като броят на издадените разрешения нараства с
високи темпове през 2015 и 2016 г.
София има значителни конкурентни предимства пред Букурещ, Белград и Скопие по отношение както
на нивата на заплащане, така и на данъчните ставки.

Пазарът на труда в София-град
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Методология на
проучването

Методология на проучването
Настоящото проучване представя и анализира
развитието на икономиката на София-град като
най-съществената съставна част на националната
икономика, с по-високите темпове на растеж на
брутния вътрешен продукт (БВП), инвестиции
и брой на работната сила в сравнение със
средното за страната през периода 2011 – 2016
г. Проучването обхваща и систематизира широк
набор от данни за пазара на труда в област София
(столица), свързани с демографската ситуация,
заетостта и безработицата, трудовата миграция,
нормативната рамка, средно, висше, и частно
езиково и софтуерно образование, както и
преглед на най-големите работодатели в Софияград.
Основната цел на изследването е да се покажат
и анализират закономерностите в развитието
на пазара на труда в област София (столица) и
да се осигури надеждна, независима и даваща
възможност за сравнения информация на всички
заинтересовани страни. Събраните данни са
анализирани и представени в различни разрези
с крайната цел да се създаде максимално пълна
картина на регионалния пазар на труда.
Анализираните в проучването данни са получени
чрез събиране на информация от първични и
вторични източници.

Пазарът на труда в София-град

Първичните

източници

включват
комуникация с Националния статистически
институт, Агенция по заетостта, Регионална служба
по заетостта – София и специализирани сайтове
за търсене на работа. Получена е информация по
реда за предоставяне на обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация.

Вторичните източници включват:
• Национален статистически институт

и
публикации на териториалните му бюра;
• Евростат;
• Агенция по заетостта;
• Министерството на образованието и
науката;
• Столична агенция за инвестиции;
• Международни
изследвания
на
конкурентоспособността на икономиките и
грамотността на учениците;
• Уеб-сайтове на езикови центрове и
частни софтуерни училища в София
• Проучване на квалификацията на
работната сила в София и други големи български
градове, проведено от BluePoint през 2015 г.;
• публикации в медиите.

Изготвен от SeeNews за СОАПИ. www.seenews.com
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Обща характеристика
на пазара на труда в
България

Пазар на труда в България
Заетост
През второто тримесечие на 2017 г. броят на
заетите лица в страната е 3,171,700 души, като
е с 5.5% по-висок в сравнение с края на 2016 г.
Съотношението по пол остава стабилно през

периода 2014 г. – юни 2017 г., като към края му
преобладават мъжете – със 191,000 души повече.
Общият коефициент на заетост достига рекордна
за периода стойност от 52.2% през второто
тримесечие на 2017 г.
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През периода 2014 – юни 2017 г. около 80% от заетите в страната се намират в градовете, като само в края
на периода се наблюдава повишаване на дела на заетите в селските райони.
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Графика 2. Заети лица и коефициенти на заетост в България по местоживеене
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Пазар на труда в България
Сред възрастовите групи на заетите, най-голям
среден годишен ръст през разглеждания период
се наблюдава при броя заети на възраст 65

и повече години – 12.6%, докато при другите
възрастови групи ръстът не надхвърля 3.0%.

Графика 3. Брой заети лица в България по възраст
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Източник: НСИ

Периодът 2014 – юни 2017 г. се характеризира с
особено високи нива на заетост във възрастовите
групи между 25 и 54 години – около 80%. Въпреки
това, поради тенденцията на застаряване на

населението в България, се наблюдава постоянен
ръст на коефициента на работната сила на
възраст 65 и повече години – до 5.4% в края на
разглеждания период от 3.9% в началото му.

Графика 4. Коефициент на заетост в България по възраст в %
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Пазар на труда в България
Коефициентите на заетост на висшистите – средно
над 70%, значително изпреварват тези на хората
с по-ниска степен на образование. По отношение
на броя заети – най-много са заетите със средно

образование, сред които тези с придобита
професионална квалификация имат по-висок
коефициент на заетост от средното за тази група –
в края на периода: 64.4% спрямо 58.8%.

Графика 5. Заети лица и коефициенти на заетост в България по образователна степен
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Източник: НСИ

Високият дял на сектор „Услуги” в икономиката
на България (близо 70% от БВП) предопределя
и първото място на този клас професии сред
останалите по брой заети. Над 680,000 души са

заети с предоставянето на услуги за населението,
работят в търговията или охраната през второто
тримесечие на 2017 г.

Графика 6. Брой заети лица в България по класове професии
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Пазар на труда в България
Подобно е положението и в структурата на заетите
по икономически дейности. Само в търговията и
ремонт на автомобили и мотоциклети са заети
над половин милион души. Друг ключов сектор е

преработващата промишленост, в която са заети
почти 600,000 души към второто тримесечие на
2017 г.

Графика 7. Заети лица по икономически дейности в България
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Работата на пълно работно време на
трудов договор или договор за служебно
правоотношение са доминиращи сред наетите
лица в България. На пълно работно време са 98%

от заетите, а почти толкова е и процентът на тези,
които са наети на трудов договор към второто
тримесечие на 2017 г.

Графика 8. Наети лица в България по работно време и вид договор
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Пазар на труда в България
Въпреки леки колебания през периода 2014 –
юни 2017 г. делът на заетите в частния сектор
значително изпреварва този на заетите в
обществения сектор. Към второто тримесечие на

2017 г. броят заети в частния сектор нараства с
над 200,000 души спрямо 2014 г., докато заетите
в обществения сектор намаляват с почти 30,000.

Графика 9. Наети лица в България по форми на собственост и вид на работата
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Източник: НСИ

Безработица
Паралелно с общото развитие на българската
икономика и подобряването на заетостта, броят
на безработните в страната достига най-ниската
си стойност от края на 2008 г. насам през второто
тримесечие на 2017 г. – 213,900 души.

Коефициентът на безработица също достига
исторически деветгодишен минимум през
последното тримесечие – 6.3%. По-нисък е той
при жените – 5.7%, докато при мъжете регистрира
леко покачване в сравнение с края на 2016 г. и
достига 6.9%.

Графика 10. Безработни лица и коефициенти на безработица в България по пол
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Пазар на труда в България
Въпреки че 64% от регистрираните безработни са в градовете, там коефициентът на безработица е двойно
по-нисък от този в селата – 5.2% срещу 10.2%. През разглеждания период те намаляват с еднаква скорост.
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Графика 11. Безработни лица и коефициенти на безработица в България по местоживеене

В селата

В градовете

Коефициенти на безработица (%) - в градовете

Коефициенти на безработица (%) - в селата
Източник: НСИ

По отношение на броя на безработните по
възрастови групи, най-сериозен спад през
периода от 2014 г. до първото полугодие на 2017
г. се наблюдава при безработните на възраст
55 и повече години и 15 – 24 години, където

за три години и половина броят се съкращава
наполовина. При всички останали възрастови
групи, също се наблюдава постоянен спад на
регистрираните безработни, макар и с по-ниски
темпове.

Графика 12. Брой безработни лица в България по възраст
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Източник: НСИ
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Периодът от януари 2014 г. до юни 2017 г. се
характеризира с непрекъснато намаляване на
броя на безработните и коефициента на заетост
във всички възрастови групи. Единственото
изключение е нарастването на коефициента от

5.5% на 5.7% при 35 – 44-годишните и от 5.2%
на 5.7% при 45 – 54-годишните през първото
полугодие на 2017 г., но това се дължи на сезонни
колебания в заетостта.

Графика 13. Коефициенти на безработица в България по възраст в %
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Източник: НСИ

Образователната структура на населението
е най-сериозният фактор за безработица, с
чувствително по-голямо влияние от пола и
възрастта. Коефициентите на безработица при
различните степени на образование показват
голямо разслоение – докато при висшистите

безработицата през първото полугодие на 2017
г. е 2.8%, при завършилите средно образование
той е 5.4%, а при всяка следваща по-ниска степен
на образование процентът на безработните се
удвоява.

Графика 14. Безработни лица и коефициенти на безработица в България по образователна степен
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Търсенето на съдействие от роднини и познати
е най-често използваният метод за търсене на
работа от безработните лица в България през

периода 2014 – юни 2017 г. Делът на безработните
използващи този метод е постоянен или
надвишава 70% през разглеждания период.

Графика 15. Безработни лица по начини на търсене на работа
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Източник: НСИ

Сред причините за напускане на работа найчесто срещаните са съкращения, уволнения и
завършване на временна или сезонна работа

– близо 60% от заетите са загубили работата си
поради тези причини през второто тримесечие на
2017 г.

Графика 16. Безработни лица според наличието на предишна работа и по причини за напускане
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Източник: НСИ
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Броят на трайно безработните – от две и повече
години, показва тенденция към намаляване през
периода 2014 – юни 2017 г., но все още остава найвисокият сред безработните. В края на периода

трайно безработните наброяват над 80,000
човека, а положителната тенденция на пазара
на труда е довела до свиването им с над 60,000
спрямо 2014 г.

Графика 17. Безработни лица по продължителност на безработицата
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Източник: НСИ

През периода 2014 – 2017 г. няма промяна в
структурата на продължителната безработица
по пол. Коефициентът на продължителна

безработица на мъжете продължава да
изпреварва този на жените, въпреки че до 2016 г.
се наблюдава тенденция на изравняване.

Графика 18. Коефициент на продължителна безработица по пол
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Общи разходи за работодателя и
социално осигуряване
През 2015 г. осреднените общи разходи за труд
на един работник за сметка на работодателя в
България по данни на НСИ възлизат на 12,784
лв. годишно, което е със 7.6% повече от 2014

г. и с 28.1% повече в сравнение с 2011 г. През
разглеждания петгодишен период социалните
осигурителни вноски са нарастнали със същия
процент и достигат 1,396 лв. Годишно средно на
служител в страната. Средната данъчна норма
върху работната заплата в България остава
непроменена в периода от 2011 г. до 2015 г. и
възлиза на 21.6%.

Графика 19. Структура на годишните разходи за труд за сметка на работодателя
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Източник: НСИ

По данни на НСИ през 2015 г. в структурата на
разходите за труд на работодателите за наетите
лица по трудово и служебно правоотношение
преобладават разходите за работна заплата с дял
от 81.74%. Той варира по икономическа дейност,
като най-висок е в сектор Информационни
технологии и комуникации с 86.11%, следван от
Професионални дейности и научни изследвания
с 85.78%. Най-ниски в процентно измерение
са разходите за работна заплата в секторите
Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия със 70.16% и Добивна
промишленост със 72.47%.

Пазарът на труда в София-град

Второто по важност перо в разходите за труд
на работодателите са социалните и здравни
осигуровки, които възлизат средно на 14.69%
от всички разходи за труд на работодателите.
По икономически дейности делът им е в
границите от 20.56% в държавното управление
до 11.42% в информационните технологии и
телекомуникациите. Останалите три компонента
на разходите са други социални разходи и
надбавки със среден относителен дял от 1.97%,
обезщетения с 1.57% и данък върху социалните
разходи с 0.03%.
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Графика 20. Разходи на работодателя за труд за един отработен час от наетите лица по трудово и служебно
правоотношение през 2015 г.
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През 2015 г. средният разход за труд на
работодателите за един отработен час от наетите
лица е 7.50 лева, като в обществения сектор тази
стойност е 8.77 лева, а в частния – 7.12 лева. Найвисоки по икономическа дейност са разходите на
отработен час в енергетиката - с 16.53 лева, а найниски – в хотелиерството и ресторантьорството
с 4.35 лева. Наблюдават се съществени различия
между разходите на обществения и на частния
сектор в рамките на една икономическа дейност.

В
енергетиката, добивната промишленост,
транспорта и пощите те са два пъти по-високи
при държавните предприятия в сравнение с
частните, а в информационните технологии и
телекомуникациите, както и в професионалните
дейности и научните изследвания, разходите на
частния сектор на един отработен час от наетите
лица са двойно повече отколкото в обществения
сектор.

Графика 21. Разходи на работодателя за труд за едно наето лице по трудово и служебно правоотношение през 2015 г.
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Общите разходи за труд за едно наето лице
по трудово и служебно правоотношение
през 2015 г. възлизат на 12,888 лева, като в
обществения сектор те са средно 14,538 лева,
а в частния – 12,369 лева. Най-високи са те в
Пазарът на труда в София-град

енергетиката, информационните технологии
и телекомуникациите, където надвишават над
два пъти средната стойност, а най-ниски – в
административни и спомагателни дейности,
хотелиерство и ресторантьорство.
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Демография на пазара на труда
През 2016 г. общият коефициент на заетост
в област София (столица) сред заетите лица
на възраст между 15 и 64 години е 72.5%, найвисокият между всички области в страната. По
възрастови групи най-висока е стойността между

35 и 44 години – 89.9%, следвана от групата 45 – 54
години с 87.1% и групата 25 – 34 години с 82.3%.
Далеч назад остават заетите между 55 и 64 години
с коефициент 64.4%, а най-нисък е процентът сред
младежите между 15 и 24 години – 21.3%.

Таблица 1. Работна сила и коефициенти на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени
години в област София (столица)
Работна сила - брой

Коефициент на икономическа активност - %

2016

704,100

360,000

344,200

62.1

67.2

57.5

2015

700,900

355,300

345,600

61.8

66.4

57.7

2014

693,200

352,900

340,300

61.1

66.0

56.8

2013

689,700

355,100

334,700

61.1

66.7

56.1

2012

678,300

350,800

327,400

60.1

66.0

54.8
Източник: НСИ

Таблица 2. Основни демографски и социални показатели за област София (столица)
Показател

Мерна единица

2016

2015

2014

2013

брой

15,246

18,401

19,707

22,225

Относителен дял на населениeто на възраст между
25 и 64 навършени години с висше образование

процент

51.4

49.6

48.6

45.8

Относителен дял на населението на възраст между
25 и 64 навършени години със средно образование

процент

45.6

47.3

48.3

50.9

Относителен дял на населението на възраст между
25 и 64 навършени години с основно и по-ниско
образование

процент

3.0

3.1

3.1

3.3

Регистрирани в бюрата по труда безработни лица
към 31.12.

Източник: НСИ
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Средногодишният брой заети в област София
(столица) непрекъснато нараства през последните
пет години и достига 677,200 души през 2016
г. От тях най-многобройни са служителите с
висше образование – 360,300, като тенденцията
за тяхното превъзходство се задълбочава с
подобряването на образователната структура на
населението в областта. За периода от 2012 г. до
2016 г. броят им е нарастнал с 29%, като в същото
време заетите със завършено средно образование
са намалели с 10%, а тези с основно или по-ниско
– с над 30%. Основният фактор за това е все полесният достъп до висше образование в столицата
и в страната. Друга част от обяснението може да

се търси в преструктурирането на икономиката
и факта, че секторите създаващи най-много
нови работни места изискват средна или висока
степен на образование (ИТ, аутсорсинг на бизнес
услуги, някои сектори на преработващата
промишленост).
По отношение на степен на образование, найвисок е коефициентът на заетост сред висшистите
в София през 2016 г. – 73.4%, следвани от хората със
средно образование и придобита професионална
квалификация с 67.5%, друго средно образование
– 55.5% и основно и по-ниско образование с едва
14.0%.

Графика 22. Средногодишен брой заети лица в област София (столица) по степен на образование

Източник: НСИ

Средният годишен брой наети лица по трудово
и служебно правоотношение в област София
(столица) нараства с 3.7% в периода 2011 – 2015
г., когато достига 707,299 души. В сравнение с найслабата година през периода, 2012, ръстът е още
по-висок – 4.9%.
По икономически дейности най-многобройни
през 2015 г. са заетите в Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети – 146,522 души,
следвани от Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти и
далекосъобщения с 64,779 души и Преработваща
промишленост – 60,072 заети.

технологии и комуникациите ги прави убедително
най-бързорастящия сектор по брой заети през
разглеждания петгодишен период с ръст от
21.8%. Другите две икономически дейности,
които бележат ръст в броя на заетите от над 10%,
са Административни и спомагателни дейности и
Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива.
Добивната промишленост, в която са заети наймалко работещи в областта, е и отрасълът с найрязък спад на заетите от 2011 г. насам – 24.5%.
Останалите сектори със значителен спад на
заетостта са Хотелиерство и ресторантьорство,
Операции с недвижими имоти и Строителство.

Динамичното развитие на информационните
Пазарът на труда в София-град
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Таблица 3. Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в
област София (столица)

Икономически дейности

2015

2014

2013

2012

2011

707,299

696,588

679,356

674,504

681,915

1,748

1,847

1,691

1,719

1,761

469

543

550

538

621

Преработваща промишленост

60,072

59,226

59,743

59,628

62,664

Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни вещества

8,478

8,178

7,856

8,010

7,695

Дейности, свързани с води; управление на отпадъци и
възстановяване

8,417

8,209

8,226

7,675

8,468

Строителство

43,847

42,420

41,143

43,336

45,946

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

146,522

144,951

138,579

139,648

143,691

Транспорт, складиране и пощи

48,152

47,096

46,904

46,702

48,559

Хотелиерство и ресторантьорство

29,273

29,581

30,746

31,065

31,698

Информационни и далекосъобщителни услуги

64,779

59,660

58,011

55,883

53,172

Финансови и застрахователни дейности

40,479

41,527

38,819

38,487

38,730

Операции с недвижими имоти

10,295

10,291

10,202

10,321

10,991

Професионални дейности и научни изследвания

48,080

46,854

45,448

46,071

44,979

Административни и спомагателни дейности

59,957

60,519

56,855

54,508

53,415

Държавно управление

38,437

38,473

38,432

38,513

37,170

Образование

36,448

36,261

35,291

33,978

34,214

Хуманно здравеопазване и социална работа

34,773

34,448

34,629

32,994

32,606

Култура, спорт и развлечения

11,679

11,242

11,125

11,012

11,039

Други дейности

15,394

15,262

15,106

14,416

14,496

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

Източник: НСИ

В област София (столица) през 2015 г. делът
на частния сектор сред заетите на трудово и
служебно правоотношение е 79.5%, като през
периода 2011 – 2015 г. отбелязва постоянен ръст.
Най-висок е делът на заетите в частния сектор в
Пазарът на труда в София-град

отраслите Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети – 99.7%, докато най-бърз е ръстът
през разглеждания петгодишен период в сектор
Хуманно здравеопазване и социална дейност.
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Таблица 4. Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение в частния сектор по
икономически дейности в област София (столица)

Икономически дейности

2015

2014

2013

2012

2011

562,050

550,391

533,165

529,536

535,033

1,522

1,625

1,475

1,494

1,497

453

530

537

528

608

Преработваща промишленост

59,151

58,119

58,337

58,363

61,473

Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни вещества

4,267

3,850

3,792

3,777

3,664

Дейности, свързани с води; управление на отпадъци и
възстановяване

6,945

6,748

6,865

6,734

7,059

Строителство

42,895

41,399

40,222

42,031

44,784

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

146,151

144,629

138,245

139,328

143,518

Транспорт, складиране и пощи

24,882

23,576

23,048

23,338

23,179

Хотелиерство и ресторантьорство

28,398

28,719

29,870

30,006

30,125

Информационни и далекосъобщителни услуги

61,796

56,645

54,978

52,821

50,116

Финансови и застрахователни дейности

38,820

39,945

37,248

36,918

37,164

Операции с недвижими имоти

9,459

9,543

9,525

9,597

10,202

Професионални дейности и научни изследвания

40,106

38,609

37,024

37,331

36,235

Административни и спомагателни дейности

58,822

59,217

55,927

53,034

51,643

Образование

4,832

4,801

4,445

4,279

4,157

Хуманно здравеопазване и социална работа

10,452

10,002

9,457

8,489

8,070

Култура, спорт и развлечения

7,973

7,488

7,371

7,296

7,319

Други дейности

15,126

14,946

14,799

14,172

14,220

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

Източник: НСИ

Делът на обществения сектор през 2015 г. в заетостта в София (столица) е четири пъти по-нисък от този
на частния - 21.5%, като е съсредоточен предимно в държавното управление и образованието.
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Таблица 5. Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по
икономически дейности в област София (столица)

Икономически дейности

2015

2014

2013

2012

2011

145,249

146,197

146,191

144,968

146,882

Селско, горско и рибно стопанство

226

222

216

225

264

Добивна промишленост

16

13

13

10

13

Преработваща промишленост

921

1,107

1,406

1,265

1,191

Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни вещества

4,211

4,328

4,064

4,233

4,031

Дейности, свързани с води; управление на отпадъци и
възстановяване

1,472

1,461

1,361

941

1,409

Строителство

952

1,021

921

1,305

1,162

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

371

322

334

320

173

23,270

23,520

23,856

23,364

25,380

875

862

876

1,059

1,573

Информационни и далекосъобщителни услуги

2,983

3,015

3,033

3,062

3,056

Финансови и застрахователни дейности

1,659

1,582

1,571

1,569

1,566

836

748

677

724

789

Професионални дейности и научни изследвания

7,974

8,245

8,424

8,740

8,744

Административни и спомагателни дейности

1,135

1,302

928

1,474

1.772

Държавно управление

38,437

38,473

38,432

38,513

37,170

Образование

31,616

31,460

30,846

29,699

30,057

Хуманно здравеопазване и социална работа

24,321

24,446

25,172

24,505

24,536

Култура, спорт и развлечения

3,706

3,754

3,754

3,716

3,720

268

316

307

244

276

Общо

Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство

Операции с недвижими имоти

Други дейности

Източник: НСИ
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Графика 23. Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение по класове професии в
област София (столица)

Професии, неизискващи специална квалификация
Машинни оператори и монтажници

Класове професии

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и
рибното стопанство

2011

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и
охраната

2013

2012

2014
2015

Помощен административен персонал
Техници и приложни специалисти
Специалисти
Ръководители
0

40,000

80,000

120,000

160,000

Източник: НСИ

През второто тримесечие на 2017 г. средният
брой на заетите лица в област София (столица)
възлиза на 701,300 души, от които 50.3%, или
352,800 души са мъже и 49.7%, или 348,600, са
жени. Това е най-ниският дял на мъжете сред

заетите от началото на 2015 г, предизвикан от побавното нарастване на заетите от мъжки пол в
сравнение с броя на жените.

Графика 24. Брой заети лица по пол в област София (столица)

Източник: НСИ
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Безработица в област София
(столица)
Общият брой на регистрираните безработни
според Агенцията по заетостта в София-град към
декември 2016 г. е 15,246. Безработните до 29
години включително са 2,113, а безработните
с регистрация над една година – 866. Броят на
безработните, които се борят за едно работно
място е трима – най-ниската стойност сред
всички области и близо три пъти под средната
за страната стойност. Равнището на безработица
през декември 2016 г. е 2.3%, без промяна
спрямо предходния месец и отново най-ниското
в страната.
Засилената икономическа активност в столицата
продължава да тласка пазара на труда към
насищане, като нивото на безработица е рекордно
ниско. Намалява и броят на регистрираните
безработни, но висок остава процентът на
регистрираните висшисти и специалисти. Това
се дължи на текуща безработица (периодът на

смяна на работа), и в много малка степен на
структурна безработица. Към края на 2015 г. в
бюрата по труда в София са регистрирани 18,000
безработни, от които над 40% или 7,500 с висше
образование, а 33% или 6,000 души със средно
професионално образование. Близо 60% или
над 10,000 от регистрираните безработни са
специалисти, предимно в областта на услугите,
транспорт, икономика и право. Над 10% от
безработните (2,000 човека) са специалисти по
техника и технологии.

Тенденции на пазара на труда
София (столица) е областта с най-голяма работна
сила в страната – през 2016 г. средногодишният
брой на работната сила над 15 години е 704,100
души, или 21.6% от общата работна сила в
България. Предвид темпа на нарастване на
работната сила в столицата, се очаква делът й в
общата работна сила на страната да продължи да
нараства и през следващите три години.

Графика 25. Работна сила в град София
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Източник: НСИ
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Коефициентът на икономическа активност също е
най-високият в България – 62.1% срещу средно за
страната 53.3%. По отношение на икономическата

активност по полове, София (столица) отново
заема първо място сред останалите области – с
67.2% при мъжете и 57.5% при жените.

Графика 26. Заети лица в град София
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Източник: НСИ

Броят на безработните в столицата достига найниската си стойност през последните шест години
през 2016 г., като вече е под естественото ниво на

безработица и тенденцията е да се стабилизира
на това равнище.

Графика 27. Брой безработни лица в град София

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Източник: НСИ
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Графика 28. Лица извън работна сила в град София
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Източник: НСИ

Броят и относителният дял на населението на
София (столица) на 15 и повече навършени години
с висше образование непрекъснато нарастват
в периода 2011 – 2016 г. за сметка на хората
със средно, основно и по-ниско образование. В
рамките на тези пет години броят на висшистите

в областта се е увеличил с 81,000 души, а делът
им е нарастнал до 60% от 40%. От 2014 г. насам
те са и най-многобройната група в столицата, като
очакванията са тази тенденция да продължи и
през следващите три години.

Графика 29. Население на 15 и повече навършени години по образователна степен в град София
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2013

2012

13,900

19,200

21,800
279,200
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305,100
314,100

2011

330,600

334,200

Източник: НСИ

Пазарът на труда в София-град

Изготвен от SeeNews за СОАПИ. www.seenews.com

29

Преглед на пазара на труда в София-град

Графика 30. Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица в град София
Коефициент на заетост %
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Коефициент на безработица %
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3.0

55.0

59.5

2.0
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Източник: НСИ

Трудова миграция
По данни от преброяването на населението през 2011 г, в ежедневните трудови миграции в страната
участват над 400,000 души.
Графика 31. Структура на всекидневните трудови пътувания по направление
100
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50
40
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0

Трудови пътувания в рамките на областта (%)

Трудови пътувания извън областта (%)

Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г

София (столица) е притегателен център на
работна сила. В съседните области - София и
Перник, е регистриран най-високият относителен
дял на трудовите мигранти, пътуващи извън
границите на областта, в която живеят. В тях
всяко трето заето лице пътува от населеното
място, в което живее, до населеното място,
в което работи. Според експерти ролята на
столицата като център на ежедневна трудова
миграция се засилва и от значително по-добре
развитата пътна и железопътна инфраструктура в
сравнение с останалата част на страната, където
недостатъчната инфраструктура е сред причините
за ниската трудова мобилност. Другият фактор
Пазарът на труда в София-град

за голямата разлика в положителната трудова
миграция между София (столица) и останалата
част от страната е икономическото влияние, което
оказва на селищата от други области, съчетан с
малката й площ, която улеснява пътуванията.
По
отношение
на
разпределението
на
ежедневната трудова миграция, София (столица)
във и извън областта, София (столица), се нарежда
на трето място по интензитет на пътуванията
извън рамките на областта след областите София
и Перник. Това се дължи на засиления ежедневен
обмен на заети между трите области. Останалите
области в страната се отличават с изразено по-
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висок дял на ежедневни трудови пътувания в рамките на самата област в сравнение с междуобластните.
Той варира от 53.9% в област Сливен до 93.4% в Бургас.
Графика 32. Прираст на заетите лица в резултат на всекидневните трудови пътувания по области
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Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г

София (столица) е областта, която привлича наймного дневни трудови мигранти, а с най-голямо
отрицателно салдо в резултат на ежедневната

трудова миграция са нейните съседни области –
Софийска, в която ежедневно за работа пътуват
15,125 души, и област Перник – 10,983 души.

Графика 33. Заети лица в град София
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Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г
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Графика 34. Лица, които живеят и работят в едно и също населено място
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Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г

Графика 35. Всекидневни трудови мигранти
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Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г
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Графика 36. Всекидневни трудови мигранти на 1,000 заети лица
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Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г

С най-нисък коефициент на участие на заетите лица в трудовите пътувания е област София (столица) 24.1‰. Тя е и с най-слабо участие в пътуванията с цел образование.
Графика 37. Лица, които живеят и работят в област София (столица) и всекидневни трудови мигранти

5,926

609,388

12,640

6,714

Лица, които живеят и работят в едно и също населено място
Всекидневни трудови мигранти в същата област
Всекидневни трудови мигранти в други области
Бележка: 12,640 е сумата на всекидневните трудови мигранти в
рамките на същата област и в други области
Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г
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Графика 38. Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, възраст и направление на миграцията

Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г
Графика 39. Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, степен на завършено образования и направление на
миграцията

Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г
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Графика 40. Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, класове икономически дейности и направление на
миграцията

Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г

Графика 41. Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, класове професии и направление на миграцията

Източник: НСИ – Преброяване на населението, 2011 г
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Трудово законодателство в България

Преглед на трудовата политика
Основният нормативен акт, който урежда правата
и задълженията на работниците в България, е
Кодексът на труда.
Измененията и допълненията към Кодекса на
труда през 2016 г. въвеждат нови основания за
уволнение, а именно допустимостта за намалена
пенсия, ако наетото лице е получило намалена
пенсия при достигане на пенсионна възраст.
През 2015 г. е официално въведено гъвкавото
работно време в страната, според което в случай,
че дадено лице или служител работи по-малко от
обичайното дневно работно време в един ден,
може да работи по-дълго от задължителното
работно време в друг ден, за да компенсира
загубените часове. Гъвкавото работно време се
определя от работодателя. Според Кодекса на
труда, всеки работодател има изключителното
право да определя организацията на работното
време като ползва различните форми на
разпределение и отчитане на работното време.
Измененията в Кодекса на труда от юли 2015 г.
въвеждат за пръв път еднодневни договори,
които могат да се сключват само за дейности в
сектор Селско стопанство и не изискват
специално обучение на служители и работници.
Времето, прекарано в заетост по такива
договори, не се признава като трудов стаж.
Промените в Кодекса на труда през 2014 г.
въвеждат нови основания за трудов договор
за стажове. Правното определение за стаж е
обучение на работното място, което включва
работа под ръководството на работодателя или
назначен наставник, за да придобие дадено
лице практическите умения на професията.
Договорите за стаж могат да бъдат сключени за
период от най-малко шест месеца и не повече от
12 месеца и могат да бъдат прекратени от всяка от
страните с 15-дневно предизвестие. Договорът за
стаж е трудов договор.
През 2014 г. законодателните промени
официализират
дуалното
професионално
обучение в България.
Пазарът на труда в София-град

Национална трудова регулаторна
рамка
Основните
нормативни
актове
в
българското законодателство, които уреждат
взаимоотношенията на пазара на труда, са:
Кодекс на труда – с последна актуализация
от месец декември 2016 г. – урежда трудовите
отношения между работника или служителя
и работодателя, както и други отношения,
непосредствено свързани с тях.
Закон за държавния служител - в сила
от 27.08.1999 г. - регулира възникването,
съдържанието и прекратяването на служебните
правоотношения между държавата и държавния
служител при и по повод изпълнението
на държавна служба, доколкото друго не е
предвидено в специален закон.
Закон за насърчаване на заетостта - в сила
от 01.01.2002 г. - регламентира обществените
отношения при насърчаването и запазването
на заетостта, професионалното ориентиране и
обучение на възрастни, посредничеството по
информиране и наемане на работа в Република
България и в други държави на български
граждани, граждани на друга държава - членка
на Европейския съюз, на държави - страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Закон за уреждане на колективните трудови
спорове (Октомври 2015 г.) – Този закон
установява реда за уреждане на колективните
трудови спорове между работници и работодатели
по въпроси на трудовите и осигурителните
отношения и жизненото равнище.
Закон за здравословни и безопасни условия
на труд – (Октомври 2015 г.) – регулира правата
и задълженията на държавата, работодателите,
работещите, представителите на работещите по
безопасност и здраве при работа, на лицата, които
за своя сметка работят сами или в съдружие,
и на други организации и юридически лица
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за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.
Закон
за
гарантираните
вземания
на
работниците
и
служителите
при
несъстоятелност на работодателя – (Декември
2016 г.)– Този закон урежда условията, при
които се поражда правото на работниците
и служителите на гарантирани вземания,
произтичащи от трудови правоотношения при
несъстоятелност на работодателя, създаването,
функциите и дейността на фонд Гарантирани
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя и реда за
изплащане на гарантираните вземания на
работниците и служителите, произтичащи от
трудовите правоотношения при несъстоятелност
на работодателя.
Закон за информиране и консултиране с
работниците и служителите в многонационални
предприятия, групи предприятия и европейски
дружества – (Октомври 2011 г.) - установява
условията и реда за създаване и функциониране
на европейски работнически съвет или процедура
за информиране и консултиране на работниците
и служителите в многонационални предприятия
и групи предприятия и на участие на работниците
и служителите в дейността на европейското
търговско
дружество
и
европейското
кооперативно дружество.
Закон за инспектиране на труда – (Юли
2017 г.)- Този закон регламентира начина на
функциониране на националната система за
инспектиране на труда, видовете контролни
дейности, включени в инспектирането на
труда, начина на взаимодействие между
държавните контролни органи, осъществяващи
инспектирането на труда.
Постановление за приемане на класификатор
на длъжностите в администрацията, на
наредба за прилагането на класификатора на
длъжностите в администрацията, на наредба
за заплатите на служителите в държавната
администрация, на наредба за условията и реда
за оценяване изпълнението на служителите

Пазарът на труда в София-град

в държавната администрация и на наредба за
длъжностните характеристики на държавните
служители - (Юни 2012 г.)- Приема класификатор
на длъжностите в администрацията, наредба за
прилагането на класификатора на длъжностите
в администрацията, наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация,
наредба за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната
администрация и наредба за длъжностните
характеристики на държавните служители.
Правилник за прилагане на закона за
интеграция на хората с увреждания – (Август
2013 г.)- регулира проследяването на броя и
за анализ на социално- икономическия статус
на хората с увреждания, за планиране на
дейности и мерки, свързани със задоволяване
на потребности от образование, медицинска и
социална рехабилитация и интеграция.
Устройствен правилник на изпълнителна
агенция Главна инспекция по труда – (Януари
2014 г.)- С правилника се уреждат дейността,
съставът, структурата, функциите и организацията
на работа на Изпълнителна агенция Главна
инспекция по труда към министъра на труда и
социалната политика.
Правилник за прилагане на закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност – (Юни 2017
г.)- С правилника се урежда прилагането на Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност
(ЗТМТМ) по отношение на условията и реда за
предоставяне, продължаване, отказ и отменяне
на писменото решение на изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта за достъп до
пазара на труда на работници - граждани на трети
държави.
Закон за трудовата миграция и трудовата
мобилност - (Април 2016 г.). - Този закон урежда
регулирането на достъпа до пазара на труда
на работници - граждани на трети държави,
включително извършването на дейност на
свободна практика; осъществяването на правото
на свободно движение в Република България на
работници - граждани на друга държава - членка
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на Европейския съюз, на държава- страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария;
заетостта на български граждани при свободното
им движение в рамките на Европейския съюз
и Европейското икономическо пространство;
двустранното регулиране на заетостта с трети
държави- както на български граждани на тяхна
територия, така и на техни граждани в Република
България.

на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията
на Република България – (Септември 2016
г.) - определя условията и реда за издаване
на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.

Закон за признаване на професионална
квалификация – (Февруари 2008 г.)08.02.2008
г. – урежда условията и реда за признаване на
професионални квалификации, придобити в
други държави-членки на ЕС и в трети държави.

Регулаторна рамка за бизнеса

Наредба за условията и реда за издаване

Създаването и функционирането на компаниите
в България е уредено в Търговския закон. В
зависимост от правната форма процедурата за
регистриране на компания в България варира.

Таблица 6. Процедура за регистриране на компании в България – стъпки и срокове

Процедура

Срок

Такса

Изпълнение на протокола от учредителното
събрание

1 ден

няма

Получаване на нотариално заверено заявление
за съгласие, образец и подпис на управителя и
заверено копие от учредителните документи на
дружеството

1 ден

5 лв.

Депозиране на записания капитал в банка

1 ден

10-30лв.

Регистрация в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията

2 дни

55 лв. за електронна регистрация; 110 лв.
за заявление на хартиен носител

Регистрация по ДДС

12 дни

няма

Регистрация на фискалното устройство (касов
апарат)

7 дни

50-200 лв.

Регистрация на търговски обект на дружеството

7 дни

няма

През 2011 г. България улеснява стартирането
на бизнес чрез намаляване на минималното
капиталово изискване от 5,000 лева на 2.00 лева.

Пазарът на труда в София-град

През 2013 г. и отново през 2015 г. са намалени
регистрационните разходи и такси.

Изготвен от SeeNews за СОАПИ. www.seenews.com

39

Трудово законодателство в България

Таблица 7. Основни данъчни показатели в България през 2017 г.

Законова данъчна ставка

Данъчна
ставка

Обща
данъчна
тежест (% от
печалбата)

1

10%

облагаеми
приходи

5.02

1

17.8%-18.5%

брутна заплата

20.19

4

1,340 лева + 0.364% от
стойността на имота

данъчна
стойност
на земята и
сградата

0.76

нотариални такси от 6,000
лева + 0.1% от продажната
цена

по-високата
от данъчната
стойност и
договорената
стойност на
имота

0.52

0.26

Брой
плащания

Корпоративен данък

Вноски за социално осигуряване

Данък/такса

Такси за общински услуги (такса за
събиране на боклука) - София

Регистрационна такса за прехвърляне на
собственост

1

Данък върху недвижимите имоти

1

0.19%

данъчната
стойност
на земята и
сградата

Винетка

1

1,300 лв.

тип превозно
средство

0.21

Данък за превозните средства

1

296 лева, възможни са
отстъпки

на един камион

0.05

Застрахователен премиен данък

1

2.0%

застрахована
сума

0.02

Данък добавена стойност (ДДС)

1

20%

добавената
стойност

0

Окончателен/еднократен данък върху
някои разходи

1

10%

брутните
разходи

0

Данъци върху горивото

1

-

включени са
в цената на
горивото

0

Платен служител - осигурителни вноски

0

12.9%

брутна заплата

0

Общо

14
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Синя карта и други
мерки за привличане
на работна сила

Сини карти

Синя карта – общ преглед
Синята карта на Европейския съюз е разрешение
за работа, което дава право на притежателя му,
който не е гражданин на страна-членка на ЕС, да
пребивава и да работи на територията на държава
от ЕС, където тя е издадена.
В основните условия за издаване на синя карта
влизат:
•
валиден трудов договор или обвързващо
предложение за работа за не по-малко от една
година;
•
предлаганата заплата е най-малко 1.5 пъти
по-висока от средната брутна годишна заплата в
съответната държава от ЕС;
•
валиден документ за пътуване и ако е
необходимо - виза.
Одобрените кандидати получават синя карта на
ЕС със стандартна валидност от една до четири

години, в зависимост от съответната държава
от ЕС или продължителността на трудовия
договор. След 18-месечно законно пребиваване
притежателят на синя карта на ЕС има право да се
премести в друга държава от ЕС.
Сектор Информационни и комуникационни
технологии, който има най-висок потенциал за
развитие, привлича най-много заети със Синя
карта на ЕС в страната, следван от инженерите и
мениджърите.
За първото шестмесечие на 2017 г. Синя карта
на ЕС в България е издадена на общо 100 чужди
граждани от 11 държави извън ЕС. Най-голям
е делът на гражданите на Украйна, следвани от
Русия, Китай, Индия, Македония и САЩ. Общо
65 от издадените разрешения са за позиции в
сектора на информационните и комуникационни
технологии, включени в Списъка на професиите,
за които има недостиг на висококвалифицирани
специалисти.

Графика 42. Издадени от МВР разрешение тип Синя карта
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Източници: Агенция по заетостта, МВР
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Общо 195 са получилите разрешение за
упражняване на висококвалифицирана заетост
в България чрез Синя карта на ЕС през 2016 г.
Преобладават гражданите на Русия , Украйна,
Сърбия, Македония, САЩ, Индия и Китай.
Сред другите страни, от които са привлечени
специалисти през последните години, са Турция,

Албания, Армения, Казахстан и Пакистан. От
издадените разрешения 113 са за длъжности от
сектора на информационните и комуникационни
технологии., а останалите са за инженери,
икономисти и финансисти. През предходните три
години структурата на заетите със Сини карти по
професии е аналогична.

Графика 43. Решения на Агенцията по заетостта относно упражняване на висококвалифицирана заетост
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Инициативи за привличане на
работна сила от външни пазари
Българският пазар на труда е изправен пред
липсата на квалифицирана работна ръка за
определени професии. Режимите за работа на
чужденци от трети страни в България са два: за
сезонна заетост до 90 дни, и за постоянна заетост.
С цел привличане на работници от външни
пазари, през юни 2017 г. е облекчена процедурата
за регистрация на сезонни работници от
държави извън Европейския съюз за период
до 90 дни. Отпада изискването работодателите
да удостоверяват с документи пред Агенцията
по заетостта образованието, професионалната
квалификация и опит на потенциалните
чуждестранни работници, които искат да наемат
за сезонна работа до 90 дни в рамките на една
година. Облекченията се очаква да привлекат
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работници най-вече в туризма през летния сезон.
Друга инициатива е премахването през 2016
г. на пазарния тест, с който преди да се наеме
служител от трета държава, работодателят трябва
да докаже, че за съответната позиция в момента
няма подходящ по-квалифициран кандидат на
българския пазар на труда.

Европейски стимули за привличане
на работна сила от трети страни и
потенциални източници на работна
сила от външни пазари
Наети лица, които са граждани на една от
държавите-членки на Европейското икономическо
пространство и Швейцария автоматично имат
право да работят в друга държава-членка.
Граждани на трети страни имат право да
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работят в друга държава-членка единствено с
разрешително. Независимо от националността,
членовете на семейството на граждани на ЕС,
които имат право на пребиваване или право на
постоянно пребиваване в държава-членка могат
да започнат работа или бъдат самонаети там.

граждани и специалисти от страните от
Югоизточна Европа, които не са членки на
Европейския съюз и попадат в обхвата на Синята
карта. Водещите източници на сезонни работници
в летния туризъм са Украйна и Молдова, а
бежанските потоци от Африка и Близкия изток
също представляват потенциален източник.

Субсидираната заетост, наемането на персонал
чрез субсидирани мерки, програми, схеми и
проекти, се основава на Закона за насърчаване на
заетостта. Субсидираната заетост се финансира
от Държавния бюджет.
Европейското законодателство, което урежда
мерките за насърчаване на наемането на
работници от трети страни, обхваща:
• Директива 2014/66/ЕС на Европейския
парламент относно условията за влизане и
пребиваване на граждани на трети държави в
рамките на вътрешно корпоративен трансфер
• Директива 2014/36/ЕС на Европейския
парламент относно условията за влизане и
престой на граждани на трети държави с цел
заетост като сезонни работници
• Директива 2014/54/ЕС на Европейския
парламент относно мерки за улесняване на
упражняването на правата, предоставени на
работниците в контекста на свободното движение
на работници.
В областта на политиката по интеграция на
чужденци – граждани на трети страни се развиват
правните и административните инструменти за
техния прием, както и други законодателни и
административни мерки, свързани с интеграцията
в обществото на законно пребиваващите в
България такива граждани и членовете на техните
семейства. През програмния период 2014 – 2020
г. стартира фондът на ЕС „Убежище, миграция и
интеграция за финансиране на тази политика,
който заменя Европейския фонд за интеграция на
граждани на трети държави.
Потенциалните източници на работна сила
за българската икономика от външни пазари
включват четири основни категории. За
висококвалифицирани специалисти основен
източник са живеещите в чужбина български
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7.1. Възнаграждения – статистически
данни и тенденции
Средната месечна заплата на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област
София (столица) през първото тримесечие на
2017 г. възлиза на 1,372 лева – най-високата
сред всички области и с 69.3% над средната за
страната, а разликата пред втората най-висока

средна месечна заплата, в област Стара Загора, е
42.5%. В периода от началото на 2014 г. до март
2017 г. трайно се увеличават различията в нивата
на заплащане между столицата и останалата част
от страната – през 2014 г. Средната заплата в
София е с 60% по-висока от средната, или близо с
10 процентни пункта по-малко в сравнение с края
на периода.

Графика 44. Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
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Средната брутна годишна заплата на наетите по
трудово и служебно правоотношение в област
София (столица) през 2015 г. възлиза на 14,531 лв.,
което е със 7.3% повече от предходната година.
Най-висока е тя в отрасъла Информационни и
далекосъобщителни услуги – 26,773 лв., следван
от Финансови и застрахователни дейности с
21,879 лв. и Професионални дейности и научни

Пазарът на труда в София-град

изследвания с 18,781 лв. По отношение на
годишния ръст през 2015 г. лидер е отрасъл
Селско, горско и рибно стопанство с 16.4%,
следван от Административни и спомагателни
дейности с 13.3%. Намаление на средната брутна
годишна заплата бележат две икономически
дейности – Добивна промишленост със 7.6% и
Култура, спорт и развлечения с 1.2% спад.
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Графика 45. Средногодишна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
по икономически дейности в град София, 2015 г.

Средногодишен ръст за периода 2011-2015 (%)

Източник: НСИ

Средната годишна брутна работна заплата в
обществения сектор през 2015 г. е 13,622 лева,
като остава под средната за цялата икономика,
а ръстът й се забавя за трета поредна година и
е най-ниският от 2011 г. насам. От друга страна,
заплащането в частния сектор расте по-бързо
през 2015 г. в сравнение с предходната – 8.1%
срещу 5.3% годишен ръст. Това е и най-високата
стойност през целия разглеждан период.

Този ръст се дължи основно на двуцифреното
процентно увеличение при икономическите
дейности с най-ниски заплати – селско, горско и
рибно стопанство, както и административни и
спомагателни дейности. Единствените сектори, в
които средната годишна брутна заплата в частния
сектор намалява през 2015 г., са добивната
промишленост и култура, спорт и развлечения.
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Графика 46. Средногодишна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
по икономически дейности в град София – Обществен сектор, 2015 г.

Средногодишен ръст за периода 2011-2015 (%)

Източник: НСИ
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Графика 47. Средногодишна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
по икономически дейности в град София – Частен сектор, 2015 г.

Средногодишен ръст за периода 2011-2015 (%)

Източник: НСИ

Изследване за структурата на заплатите на
национално ниво, провеждано от НСИ на четири
години, показва закономерностите между
възрастта и работната заплата на заетите. През
2014 г. най-висока средна заплата получават
служителите между 30 и 39 години – с 8.0% повисока от средната за страната, следвани от
възрастовата група 40 – 49 години с 4.0% над
средната заплата. Всички останали възрастови
групи получават заплата под националната
средна стойност, като най-ниска, с 40%, е тя при
заетите под 20-годишна възраст. В сравнение с
предходно изследване от 2002 г. се наблюдава
устойчива тенденция младите да стават все повисокоплатени, докато при лицата на възраст
над 50 години се наблюдава траен спад във
възнагражденията.

7.2. Сравнение с конкурентни пазари
София се отличава с редица предимства
в сравнение с основните си конкурентни
дестинации за правене на бизнес в региона –
Белград, Букурещ, Скопие и Солун. Водещите
преимущества на столицата на България
произтичат най-вече от нивото на преките данъци
(данък печалба и данък общ доход, чиято ставка е
10%), които заедно с Македония са най-ниските в
региона.

Пазарът на труда в София-град

Общата осигурителна тежест в България е 31.4%
от брутната заплата към март 2016 г., докато в
Гърция, Сърбия и Румъния тя е значително повисока, изключение е Македония.
Средната брутна заплата в София е съпоставима
с нивата ѝ в основните конкурентни градове в
региона, с изключение на Солун, където тя е над
два пъти по-висока. През март 2017 г. средната
месечна брутна заплата в София преди данъци
и осигуровки е 1,413 лв., или 722 евро. За
сравнение, в Белград тя е 678 евро, а в Пловдив
– 468 евро. За останалите градове липсват данни
за същия период. Година по-рано, през март 2016
г., в София средната месечна брутна заплата е
663 евро – над два пъти по-ниска в сравнение със
Солун (1,455 евро), но по-висока от Белград (647
евро), Букурещ (627 евро) и Скопие (526 евро).
Висококвалифицираната работна сила ще
продължи да привлича инвестиции в бързо
растящите сектори на ИТ индустрията, аутсорсинга
на бизнес услуги и някои промишлени дейности с
относително висока добавена стойност. Основно
ограничение пред по-нататъшното разрастване
на ИТ отрасъла и дигиталната икономика се явява
недостигът на подходящи кадри с технически
и инженерни специалности, който принуждава
фирмите да прибягват до значителни инвестиции
в обучение или до привличане на персонал от
конкурентни фирми.
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Квалификация на работната сила
Анализът на квалификацията на работната сила е
изготвен на базата на образователната й структура
според официалната статистика на НСИ, МОН и
Евростат. По този начин висококвалифицирани
специалисти, които работят на по-ниски позиции
или заемат позиции в икономически дейности
различни от областта на образованието им,
попадат в анализа със своята образователна
област.
Общият брой студенти в България за 2015 г. по
данни на Евростат е 266,707, като най-голям е
броят им в град София – 109,757, или над 40%
от всички в страната. Столицата е следвана от
Пловдив с 39,310 и Варна с 30,692. След тях
се нареждат Велико Търново и Благоевград,
съответно с 14,109 и 12,397 студенти. Сред
студентите преобладават жените – 56,554 срещу
53,203 мъже. В сравнение с 2013 г. броят
студенти в София намалява с 5.3%, а в сравнение
с 2012 г. спадът е 4.4%.
София има втория най-голям брой студенти
сред конкурентните градове в съседните страни,
като изостава единствено от Букурещ, който има
125,345 студенти (данните в Евростат са за 2014
г.), и е далеч пред хърватската столица Загреб
и гръцкия Солун. Данни за сръбската столица
Белград липсват.
По отношение броя студенти на 1,000 души от
населението през 2015 г. София с 89 студенти
надвишава близо три пъти средната за страната
стойност от 37 студенти, но заради голямото си
превъзходство в общото население остава зад
малките градове с университети като Велико
Търново, Благоевград и Пловдив.
Относителният дял на населението в София с
висше образование е 51.4% през 2016 г., като
има увеличение спрямо 2015 г., когато
висшистите в София са 49.6%. През последните
три години се затвърждава тенденцията броят
на висшистите да изпреварва броя на
гражданите със средно образование и те
стават
най-многобройната група в област
София (столица). Наблюдава се
Пазарът на труда в София-град

положителна тенденция при относителния дял
на населението с висше образование за периода
2011 – 2016 г., като той нараства значително с
близо девет процентни пункта, което е над два
пъти по-бързо от общия показател за страната.
През 2016 г. относителният дял на населението
в София със средно образование е 45.6%, като
продължава наблюдаваната тенденция на лек
спад в тази група спрямо предходните години за
сметка на висшистите. Най-висок е делът през
2012г. – 52.4%.
Относителният дял на населението с основно
и по-ниско образование в София постоянно
намалява през разглеждания период и през 2016
г. се задържа на 3.0%, почти наполовина по-нисък
в сравнение с 2011 г.
Макар и на много по-ниско ниво, изменението на
образователната структура в страната е в синхрон
с описаните тенденции в столицата. Общо за
България относителният дял на населението с
висше образование за 2015 г. е 27.5%, като расте
през целия период след 2011 г. Населението
със средно образование е 54.4%, като при него
се наблюдава лек спад в периода 2011-2015 г.,
а относителният дял на населението с основно
образование е 18.1%, като също се понижава в
сравнение с предходните години.

Български студенти в чужбина и
завръщащи се в страната
По данни на Държавната агенция за българите в
чужбина (ДАБЧ), цитирани в доклад на Сметната
палата, към края на учебната 2015-2016 г. броят
на българските студенти в чужбина е около
30,000 души. Най-много са българските студенти
в Германия – 7,326, следвани от Великобритания
– 6,355 души, Нидерландия – 1,600, Франция –
1,318, САЩ – 1,171, Италия – 1,000 и Испания – 800.
Противоречиви са данните за броя на българските
студенти в Австрия - според ДАБЧ, те са над 4,000
души, от които половината учат във Виена.
По данни на консултантската агенция в областта
на образованието Интеграл през 2015 г. най-много
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български студенти има във Великобритания
– 6,341, следвана от Германия – 6,186, Австрия –
1,566, Холандия – 1,563, Франция – 1,400, САЩ –
1,190, Дания – 1,113. Между 600 и 900 български
студенти се обучават в Италия, Гърция и Испания,
а между 60 и 300 - в Канада, Белгия и Швеция.
По данни на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2012 г.
най-голям е бил броят на българските студенти
във Великобритания – 7,405 и Германия –
7,195, следвани от Австрия, Франция, Испания
и Нидерландия - с по около 1,700 български
студенти.
През 2017 г. сред българските зрелостници найголям интерес има към Германия и Нидерландия,
като последната бележи 25% ръст на кандидатите
спрямо предходната година. Според експерти,
през 2016 г. между 10,000 и 12,000 българи са
продължили образованието си в чужбина, като
близо половината от тях се връщат обратно в
България. През последните години се наблюдава
положителна тенденция и броят на връщащите
се в страната нараства. През 2015 г. над 17%
от българските зрелостници продължават
образованието си в чужбина, в сравнение с
15% година по-рано. По оценки на експерти от
2014 г. ежегодно 2,000 българи заминават за
Великобритания да се обучават в бакалавърски
програми и още 800 в магистърски.

Армения, Албания, Сърбия, Канада, ЮАР, САЩ,
Пакистан.
Липсва официална информация за завършилите
висше образование в чужбина български
граждани, които са се завърнали в България.
Статистиката на Националния център за
информация и документация, в рамките на
системата на Министерството на образованието
и науката, показва, че от началото на 2011 г. до
юни 2016 г. са признати дипломите за придобито
висше образование в чуждестранни висши
училища на 1,981 български граждани. Данни за
това каква част от тези лица са започнали работа
в България не се събират, въпреки че това би
дало допълнителна информация за процеса по
завръщане на висококвалифицираните българи
в страната. Според справка от Националния
осигурителен институт, над 70% от 1,133 българи,
легализирали дипломите си за придобито в
чужбина висше образование в периода от началото
на 2013 г. до юни 2016 г., са осигурени, т.е. работят
в страната. Половината от тях работят на позиция,
за която се изисква висше образование. Наймного са признатите дипломи по специалности
бизнес администрация, икономика, финанси,
мениджмънт,
международни
отношения,
право и езици. От признатите квалификации
преобладават тези за инженер, преподавател и
икономист.

По данни на Министерството на вътрешните
работи и Агенцията по заетостта, 11,554 българи с
висше образование са се реализирали в чужбина
от началото на 2011 г. до септември 2016 г.
За същия период освен получилите разрешение
тип Синя карта на ЕС, още 1,795 чужденци със
завършено висше образование са получили
достъп до трудовия пазар на страната.
Издадените от Агенцията по заетостта разрешения
за упражняване на висококвалифицирана
заетост са предимно за инженерни професии,
компютърна техника, програмисти, икономисти,
юристи и мениджъри. Тези специалисти идват
от Русия, Индия, Турция, Македония, Украйна,
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Графика 48. Завръщащи се българи от чужбина, които ще работят в България

*Данните са за първата половина на годината
Източник: Национален център за информация и документация към МОН

По данни на Фондация Идентичност за България
само през 2014 г. в страната са се завърнали 1,500
млади българи от 41 страни.

Преглед на работната сила
с инженерни, технически и
математически умения
Според проучвания на работната сила на
консултантската компания Colliers International и Аутомотив Клъстър България, страната е
популярна дестинация сред чуждестранните
компании, като сред водещите причини (посочена
от 9.0% от анкетираните) е, че служителите имат
добри познания по математика и инженерни
науки. По отношение на математическите и
инженерните познания, България взима участие
и често печели медали в много международни
научни състезания и олимпиади.
Изследванията
Skills Panorama от 2016 г.,
изготвени от Европейския център за развитие на
професионалното обучение (CEDEFOP) по данни
на Европейската комисия, сочат, че за последните
три години сред професиите с най-голям
недостиг от работна сила в България се нареждат
специалистите по информационни технологии,
финансисти, инженери и математици.
Разминаването в търсенето и предлагането на
работна сила с квалификации и умения в сферата

Пазарът на труда в София-град

на информационните технологии през 2016 г. се
оценява на 20 000 ИКТ специалисти, които липсват
на пазара на труда. Според експерти, те биха
добавили стойност от над 2.0% към държавния
бюджет.
Половината от всички студенти в България през
2016 г. учат в шест от общо 52 професионални
области - икономика, мениджмънт, право,
комуникации и информационни технологии,
педагогика и туризъм. Под 20% от българските
студенти кандидатстват в специалности в сферата
на технологиите.
Училищно образование
В международен план българската образователна
система е сред тези с най-слаби показатели в
Европейския съюз и под средното за всички
страни-членки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР). В областта на
математиката и природните науки абсолютният
резултат в точки на българските ученици се
подобрява, но България все още е в дъното на
класацията.
Според изследването по програмата за
международно оценяване на учениците PISA
2015, 30% от българските деветокласници
(15-16-годишни)са под минималното второ ниво
по четене, математика и природни науки, което
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ги прави функционално неграмотни. Средно за
ОИСР този дял е 13%. Само 7.0% от учениците
достигат най-високите нива по един от трите
предмета, при средно за ОИСР 15%.
По отношение на демонстрираните знания по
природни науки сред съседните страни, България
изостава значително от Словения, Хърватия и
Гърция и е на едно ниво с Румъния. По-назад се

нареждат Турция, Молдова, Черна гора, Албания,
Косово и Македония. При дела на учениците,
които имат очаквания за кариера, свързана с
науката, България се представя значително подобре, като е с по-висока от средната за всички
изследвани страни стойност и се нарежда на трето
място в региона, непосредствено след Словения
и Турция.

Графика 49. Международно сравнение на резултати на България в областта на математиката и природните науки
според ПИЗА 2015

Източник: Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – ПИЗА 2015

В приетия през 2016 г. Закон за предучилищно
и училищно образование обучението по
предприемачество и дигитални умения е
включено в задължителната общообразователна
подготовка.
В изготвения от международното бизнес
училище INSEAD индекс The Global Talent Competitiveness Index 2017 България се класира
на 49-то място от общо 118 държави. По
показателите, свързани с научните, техническите,
инженерните и математическите умения страната
ни се нарежда на 47-мо място, като най-предна
Пазарът на труда в София-град

позиция е регистрирана в дела на населението
и работната сила със завършено средно
образование, съответно 11-та и 15-та позиция.
При осигуреността с работна сила с технически
умения България е 58-а, но при наличието на
учени и инженери се нарежда едва на 85-та
позиция. Най-задно е класирането на страната по
отношение на лесното намиране на работна сила
с необходимите умения – на 105-то място.
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Преглед на езиковите умения на
работната сила
Област София (столица) се отличава с високо
ниво на езикови умения на работната сила,
резултат от задължителното изучаване на чужд
език в училищата, както и концентрацията на
високообразовани млади хора.
Според проучване на маркетинговата и
консултантска компания Blue Point, почти 99%
от работната сила в област София (столица) на
възраст между 19 и 34 г. говорят поне един чужд
език, а 85% от тях го владеят на средно или добро
ниво. Почти всички участници в проучването са
заявили, че владеят английски език, следван от
руския, немския и испанския.

Проучването, от което са резултатите, е проведено
в София на базата на интервюта с 600 души на
възраст между 19 и 34 г. в периода между април
и май 2015 г. В момента на изследването в града
живеят над 353,500 млади хора по дефиницията
на ООН (между 19 и 34 г.). От тях 37.8% са с висше
образование, а още 42.5% са били в процес на
придобиване на бакалавърска или магистърска
степен.
Над 41% са заявили, че владеят два чужди
езика. На средно или по-високо ниво (над B1 по
Европейската езикова рамка) повече от един чужд
език владеят 30.4% от хората в тази възрастова
група, или 107,500 души. Делът на младите хора,
които са заявили, че не владеят нито един чужд
език, е 1.0%.

Графика 50. Брой езици, които участниците в проучването говорят
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Източник: Blue Point

Графика 51. Брой езици, които участниците в проучването владеят на ниво, по-високо от А2
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Най-разпространеният език е английският –
98.5% от анкетираните го владеят, от които над
30% - на високо ниво (C1 или C2). Това означава,
че в София броят на напредналите млади хора
по английски език надхвърля 109,000. На второ
място се нарежда руският, говорен от 44.5% от
населението на града във възрастовата група
от 19 до 34 г., като високо ниво на владеене са
заявили едва 6.7%, или малко над 10,000 души.

Този относително нисък дял на напредналите се
обяснява с изучаването на руски език в училищата
предимно като втори чужд език. Немският се
говори от 37.7% от софиянците между 19 и 34
г., от които 18,800 души говладеят на ниво над
C1. Четвъртият най-разпространен чужд език в
столицата е испанският с дял от 17.7%, от които
около 5,300 души го владеят на високо ниво.

Графика 52. Дял на участниците, които владеят съответния език
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Сред младите хора в София, които владеят поне
два чужди езици на средно или по-високо ниво,
най-често срещаната комбинация е английски и
руски – 129,000 души, следвана от английски и
немски – 116,800, английски и испански – 53,600
и английски и френски – 43,660 души.
Направено е проучване на езиковите умения
и на потенциалната работна сила – онази част
от населението на София в младежка възраст,
която има работга, но са отворени към нови
предложения при определени условия. Според
изследването, броят й възлиза на 140,300 души.
От тях 42% владеят поне два чужди езика, а 99.6%
говорят английски, 46.6% - руски и 39.1% - немски
език.
Пазарът на труда в София-град

Сред свободната работна сила, или млади хора,
които имат работа в момента, но активно си
търсят нова, също убедително най-многобройни
са говорещите английски – 97.9% от общо 110,300
души в тази категория. Следват владеещите
руски – 43.9% и немски – 36.4%. Както и в
общата възрастова група между 19 и 34 г., при
свободната работна сила преобладават езиковите
комбинации английски с руски и английски с
немски, всяка от които налична при над 40% от
изследваните.
Между всички заявили, че владеят английски
език, най-голяма част се самооценяват на ниво
B2 – 28.1%, следвани от B1 – 22.0%, C1 – 18.8%,
C2 – 12.5%, А2 – 11.7% и А1 – 6.9%. Сертификат
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за владеене на езика притежават 72.9% от
заявилите, че го владеят 350,000 души. Наймасовите документи, с комбиниран дял от над
35%, са дипломите от английска езикова гимназия,
университетските степени и сертификатите от
частни езикови школи.
В същото време, сертификат, удостоверяващ
владеенето на втория най-разпространен според
проучването език сред младите хора в София,
руския, притежават едва 3.7% от заявилите, че
го говорят, а над 74.0% оценяват знанията си по
езика на ниво А1 или А2. Това изкривяване може
да се обясни с второстепенната роля на руския
език в образованието, както и с принадлежността
му към славянската езикова група, което означава,
че много хора разбират на основно ниво езика,
без да са го учили и без да го владеят.
При немския език силно преобладават хората,
които се самооценяват на ниво А1 – 42.5% и
А2 – 20.4%. С ниво на владеене на езика С1 се
самоопределят 9.7% от владеещите го, а делът
на достигналите най-високото ниво С2 е 4.4%.
Над 14.5% от заявилите, че говорят немски език
имат сертификат. Структурата на нивата отразява
ролята на немския език в училищата като
предимно втори чужд език, където обучението
не е интензивно, но в същото време има и
сравнително висок процент младежи, които се
обучават в частни школи и получават сертификати
за напреднали.
Преподаването на чужди езици в училищното
образование на национално ниво показва сходна
структура с проучването на младежката работна
сила в София по данни на Министерството на
образованието и науката. През 2016 г. в България
64,074 ученици изучават интензивно английски
език в профилирани гимназии, следвани от
немския с 13,283 ученици и френския с 6,218.
Редките езици, които могат да се изучават в
училищата, са достъпни най-вече в столичните
училища. Например, над 2,000 ученици в София
изучават японски или китайски език. Иврит в
България изучават близо 1,000 деца, а латински –
305. В София се преподават и още по-редки езици
като норвежки, датски и шведски. Общо трите
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езика изучават около 200 ученици.
Резултатите от това проучване на възрастовата
група 19 – 34 г. в София са противоположни на
ситуацията на национално ниво, ако се разглежда
цялото население на страната. По данни на
Евростат от 2011 г., 61% от анкетираните българи
са заявили, че не владеят нито един чужд език,
като България изпреварва единствено Унгария
сред страните в ЕС. В рамките на 39-те процента
от българите, които владеят чужди езици, 24%
знаят един език, 12% - два чужди езика и 3.0%
говорят три или повече чужди езика.
Майчин език
Според приблизителни данни за 2016 г. в България
живеят хора от над 30 етнически групи и майчини
езици. Над 83.4% от населението на страната е
с майчин език български. Другите значителни
етнически и езикови групи са турскоговорящите
с 10.0% от населението (включително помаците)
и ромите с 4.5%. Далеч назад, с дялове под 0.1%,
следват араби (11,000 души), власи (9,800 души),
руснаци (9,600 души), чехи (9,000 души), румънци
(7,300 души) и арменци (6,300 души).
Последните официални данни за майчиния език
на населението в област София (столица) са от
преброяването през 2011 г. Според получените
тогава данни 96.5% от жителите на столицата
говорят български език като майчин език, което
е много над средното за страната. На второ място
по разпространение се нарежда ромският език с
1.4%, или 16,668 души, а трети е турският, говорен
от 0.6% от населението на София, или 6,488 души.
С общ дял от 0.7% следват руският, говорен от
3,845 души, арменският – 1,114 души, арабският
– 879 души, гръцкият – 567 души, украинският –
382, македонският – 371 и румънският – 120 души.
Около 10,000 души, или 0.8% от населението на
столичната област, имат друг майчин език или не
се самоопределят.
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Преглед на образователната
система, включително средното и
професионалното образование

в столицата намалява с по-малко от 2.0% при
намаление от почти 10% в страната. Характерен за
София-град е сравнително ниският дял на учащите
и завършващите професионално образование само 30%.

През 2015 г. общият брой на учениците в
основното и средното образование е над
125,000 и представлява 17% от учащите в тези
образователни степени в страната. Броят на
учениците в основното и средното образование

В София се намира най-големият брой елитни
гимназии (езикови, природо-математически, с
разширено изучаване на езици и др.).

Графика 53. Учащи в 8-12 клас в София-град по вид на образованието – 2016 г.
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Профилирано

23%
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Професионално
Спортно, Специално

43%
Източник: Министерство на образованието

Близо 70% от учениците в профилираните
училища учат в езикови гимназии с основни
езици английски, немски, испански, френски.
Учащите в професионални гимназии и колежи
задържат дела си от 31%. Като абсолютен брой
. професионалните училища губят най-много
ученици след средните общообразователни
училища през 2015 г. Големият интерес към
профилираните гимназии отговаря на търсенето

на повече висшисти и по-малко специалисти със
средно-професионално образование в столицата
в сравнение с другите области в страната заради
относително ниския дял на индустрията в
структурата на икономиката на София. Делът на
населението на възраст между 25 и 64 г. с висше
образование е почти двойно по-висок в сравнение
със средното за страната – 49.6% през 2015 г.

Графика 54. Брой училища в област София (град) по вид
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Източник: Министерство на образованието
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По форма на собственост в столицата преобладават общинските училища – 58.8% от всички, следвани от
частните с 25.0%, а най-малко са държавните с дял от 16.2%.
Графика 55. Вид и брой на училищата в Столична община
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Източник: Министерство на образованието

18,000

4,500

16,000

4,000

14,000

3,500

12,000

3,000

10,000

2,500

8,000

2,000

6,000

1,500

4,000

1,000

2,000

500

учители
Учащи

Паралелки и учители

Графика 56. Основни показатели за общообразователните и специалните училища за град София (IX – XII клас)
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Графика 57. Основни показатели за общообразователните и специалните училища за град София (V – VIII клас)

паралелки
ученички
ученици

Източник: НСИ
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Сравнявайки
тенденциите
в
броя
на
завършващите основно и средно образование
през последните пет години, може да очакваме
увеличаване на ежегодно навлизащите на пазара
на труда младежи до 2020 г. Тогава средно

образование се очаква да завършат с около 40%
повече ученици, които през 2016/2017 г. са в осми
клас, в сравнение със завършилите училище през
настоящата учебна година.

Графика 58. Брой учащи завършили VIII и XII клас в град София
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Средният успех на учениците в област София
(столица) на матурите след завършен дванайсети
клас неизменно е най-висок в сравнение с
останалите области от 2013 г. насам. През 2016 г.

завършващите средно образование в столицата
са със среден успех от матурата по български език
и литература много добър 4.58, при средно за
страната 4.07.

Графика 59. Среден успех от матурите по български език и литература през учебната година по области
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Брой ученици изучаващи чужди
езици и предприемачество
Чуждоезиково обучение
Чуждоезиковото обучение в област София
(столица) е широко застъпено като задължителна
част от учебната програма. На територията
на областта се намира най-големият брой
профилирани езикови гимназии в страната, като
близо половината от учениците изучават два
чужди езика. През учебната 2016/2017 г. броят
на учениците от първи до дванадесети клас в
София, които изучават чужди езици е 116,350,
като изучаващите един чужд език са 68,823, а
изучаващите повече от един чужд език - 47,527.
Според утвърдения от МОН план-прием след
седми клас в училищата в София (столица)
за учебната 2017/2018 г., интензивно чужди
езици в профилирани гимназии ще изучават
7,804 осмокласници. От тях най-голям дял
имат изучаващите английски език - 6,306 души,
следвани от изучаващите немски и испански език –
съответно 381 и 364 ученика. След тях се нареждат
изучаващите френски с 260, а изучаващите
италиански и руски са по 130. От екзотичните
езици най-голям е броят на изучаващите японски
език – 68, следван от китайския с 55 и корейски и
арабски език с по 29 души. Румънски ще изучават
интензивно 52 осмокласници в София.
Общият брой студенти в университети със
седалище в София, изучаващи информатика
и информационни технологии, е 6,294. От тях
най-голяма част са в Техническия университет –
2,511, следвани от Софийски университет с 2,005
души. В УНСС броят на студентите, изучаващи
информационни технологии, е 854, в Нов български
университет – 768, а в Химикотехнологичния и
металургичен университет София – 156 студенти.
Обучение по предприемачество
По данни на Министерството на образованието
и науката за учебната 2016/2017 г. броят на
учениците от първи до дванадесети клас
в област София (столица), които изучават
Пазарът на труда в София-град

предприемачество, е 27,341 души.
Значението на изучаването на предприемачество
е все по-осъзнато, затова в университети и
училища в София навлизат нови дисциплини,
свързани с предприемачеството, както и се
организират различни мероприятия и курсове. От
2012 г. учениците от първи до седми клас изучават
предмета Технологии и предприемачество като
задължителен.
В София изучаването на предприемачество се
развива с бързи темпове през последните години
в сравнение с 2006 г., когато дисциплината все още
е много слабо застъпена в учебните планове на
професионалните училища. Делът на запитаните
ученици в София, които тогава заявяват, че
изучават предприемачество, възлиза на 7.5%,
показателят средно за страната е 8.5%.
През учебната 2016/2017 г. неправителствената
организация Джуниър Ачийвмънт организира
провеждането
на
учебни
часове
по
предприемачество и финансова грамотност в 200
училища в цялата страна.
Сред инициативите и програмите за обучение по
предприемачество за ученици и възрастни са:
• През 2017 г. Софийският университет
разширява дейността си с нов курс по социално
предприемачество в Стопанския факултет.
• През 2016 г. Нов български университет
и фондация BBU стартират програмата BBU Startup School с продължителност девет месеца, в
рамките на които преподаватели, ментори и
инвеститори от България и чужбина предават
бизнес умения и ноу-хау.
• През 2016 г. ученици от София преминават
курс на обучение по предприемачество и
получават професионални сертификати от
Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт.
• През същата година е открито лятно
училище по бизнес предприемачество в
Техническия университет в София. Акцентът е
върху разработването на проекти, финансирани
със средства от ЕС, а сред преподавателите са
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гости от Световната банка.
• През 2014 г. в Софийския университет
е проведено обучение по проекта Coneеect
- европейски проект за изграждане на
международна
мрежа
от
университети,
които предлагат интерактивни курсове за
обучение на академичните преподаватели по
предприемачество.
Столичната община ежегодно отличава найдобре
работещото
по
предприемачески
програми училище в града, като за учебната
2015/2016 г. това е 108 СОУ. През 2015 г. в 19 СОУ
е открит кабинет по предприемачество, който е
проектиран, обзаведен и оборудван като бизнес
офис, който служи за обучение, но и като работна
среда на учебните компании.

малък брой учащи, се нарежда направление
Администрация и управление – 6,474 студенти.
Останалите най-разпространени направления
са Архитектура, строителство и геодезия с
5,814 учащи, Педагогика с 4,954, Право с 4,217 и
Комуникационна и компютърна техника с 4,180.
От общо 50-те професионални направления,
застъпени в софийските университети, в 30 се
обучават по над 1,000 души. Най-непопулярните
направления са Растителна защита, Теория на
изкуствата и Хранителни технологии, във всяко
от които се обучават под 0.1% от всички студенти
в областта.
Графика 60. Най-предпочитани направления в
университетите със седалище в област София
(столица) през учебната 2016/2017 г.

България се нарежда на 82 място по условия за
предприемачество сред 137 държави според
доклада на Глобалния институт за развитие
на предприемачеството за 2017 г. Това е
значително влошаване в сравнение с 44-тото
място през 2014 г., но резултатът се дължи и на
промяна в методологията на проучването. Сред
европейските страни България е 38-ма от общо 41,
като изпреварва единствено Армения, Молдова и
Босна и Херцеговина.
Основните причини за изоставането на страната
в класацията според експертите от Глобалния
институт за развитие на предприемачеството са
наследството на индустриална инфраструктура,
доминирана от тежката промишленост, както и
слабите предприемачески традиции, и най-вече
слабите традиции за стопанска инициатива и
поемане на отговорност в страната.

Източник: Министерство на образованието и науката

Висше образование –
статистически данни и найпредпочитани специалности
През учебната 2016/2017 г. най-предпочитаното
професионално направление е Икономика с
20,875 студенти, или 19.6% от всички учащи в
университетите със седалище в област София
(столица). На второ място, с надтри пъти по-
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Частни софтуерни училища
Към юли 2017 г. по данни на Министерството
на образованието и науката лицензираните
частни центрове за обучение по информационни
технологии в област София (столица) са
83. Частните софтуерни училища най-често
организират обучението по програмите си по
един от следните три начина:
- обучения, при които за около три месеца се
научава един програмен език. Недостатък на този
тип обучения е кратката им продължителност,
която води до ниска успеваемост.
- обучения, организирани от компании, с цел найдобрите курсисти да бъдат наети на работа
- масови и продължителни обучения на достъпни
цени в сътрудничество с компании
Различните програми и обучения са с
продължителност, която варира от три месеца
до три години, като най-често те протичат в
рамките на три до пет месеца. Някои училища
обявяват продължителността на курсовете си в
астрономически часове, като те варират между
24 и 72 часа.
От създаването на Академията на Телерик до юни
2017 г. през нея са преминали над 4,000 души, а
в края на март обучение са започнали нови 760.
Частното софтуерно училище SoftAcad е обучило
над 1,600 души до септември 2016 г.

данни на компанията, над 87% от завършилите
програмата започват работа като програмисти до
три месеца.
Най-широко застъпените софтуерни умения в
частните училища и школи са Java, JavaScript
и C#, следвани от HTML, .Net и CSS. По-малко
разпространените курсове обхващат софтуерно
тестване, основи на програмирането, PHP, MySQL,
WordPress, мрежова сигурност, уеб дизайн, бази
данни, разработване на приложения за Android,
SEO, Microsoft Office, AutoCAD, Ruby on Rails и
други.

Чуждоезикови центрове и школи
От общо 72 езикови школи в София, които са
разгледани при настоящото проучване, найголям е броят на школите, в които се преподава
английски език – 61. В повече от половината
езикови центрове, 44, е застъпен и вторият
популярност език – немският. На трето място
се нарежда испанският с 30 школи, следван
от френския с 28, руския с 25, гръцкия с 15 и
турския с 10. Останалите 20 чужди езика, които се
преподават в изследваните езикови центрове, са
застъпени в по-малко от пет места.
Графика 61. Най-популярни преподавани езици в
град София

Другата водеща частна софтуерна образователна
институция, СофтУни, декларира, че през 2016
г. през подбор са преминали около 20,000
кандидат-програмисти, от които около 3.0% ще
станат специалисти след тригодишно обучение.
Сред обученията, организирани безплатно от
компании за собствени нужди, едно от найпопулярните е на производителя на игри
Империя Онлайн ООД. Програмата е с
продължителност пет месеца, прием се прави
два пъти годишно с по 234 места. За
последните два сезона кандидатствалите са
6,000, а приетите - 550. По
Пазарът на труда в София-град

Източник: Уебсайтовете на езиковите школи
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Сравнение на растежа на заетостта
с избрани конкурентни пазари

Въпреки този ръст, българската столица изостава
по този показател от Белград и Букурещ, където
трудоспособното население наброява съответно
778,500 и 1,124,000 души.

Пазарът на труда в София показва тенденция на
подобрение в периода 2014 - 2016 г. В края на
периода работната сила достига 704,100 души.

Графика 62. Коефициент на икономическа активност в София, Белград и Букурещ
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*Бележка: Данните за Букурещ за 2016 г. са прогнозни
Източници: Националните статистически институти на България, Сърбия и Румъния

По отношение на другите показатели коефиценти на икономическа ативност, заетост
и безработица, София е с по-добри резултати
от Белград, но изостава значително от Букурещ.
Стабилното икономическо развитие на Румъния

през разглеждания период допринесе за високите
нива на икономическа активност и заетост в
Букурещ, които са с над 30 процентни пункта повисоки от тези в София и Белград.

Графика 63. Коефициент на заетост в София, Белград и Букурещ
(% на заетите от общото население)
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По отношение на безработицата, София е с постоянно намаляващ процент на безработните през
разглеждания период, докато безработицата в Букурещ показва по-слаба тенденция на подобрение, а
Белград все още отчита високи нива на безработица.
Графика 64. Коефициент на безработица в София, Белград и Букурещ
(% на безработните от работната сила)
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*Бележка: Данните за Букурещ за 2016 г. са прогнозни
Източници: Националните статистически институти на България, Сърбия и Румъния

Идентифициране на ключови
икономически сектори за
създаване на заетост

Влияние на мерките за
насърчаване на заетостта

Като най-перспективни икономически сектори за
създаване на заетост в област София (столица)
могат да се посочат информационните технологии
и аутсорсингът. Сред професиите, в които има
недостиг на висококвалифицирани специалисти,
са:
•
специалисти по продажби в областта на
информационните технологии и комуникациите
•
системни анализатори
•
софтуерни разработчици
•
разработчици на уебсъдържание и
мултимедия
•
приложни програмисти
•
разработчици на софтуер и софтуерни
приложения
•
проектанти и администратори на бази
данни
•
системни администратори
•
специалисти по компютърни мрежи
•
специалисти по бази данни и мрежи

Пазарът на труда в София-град

От януари до юли 2017 г. са издадени 285
разрешения за достъп до българския пазар на
труда на чужди граждани от 36 държави. По
отрасли най-много са в сферата на услугите –
182, следвани от информационните технологии
с 65, строителството с 39, администрацията с 31,
хотелиерство и ресторантьорство с 12, транспорта
с осем, преработващата промишленост със седем,
финансите и застраховането и здравеопазването
– с по двама.
За сравнение, през периода януари - май 2016
г. са издадени 266 разрешения за достъп до
българския пазар на труда на граждани на
39 държави. От тях 174 са решения на АЗ във
връзка с издаване на Единни разрешения за
пребиваване и работа, 79 са Сините карти на ЕС, а
13 са издадените разрешения за работа.
За периода от януари до средата на юли 2017 г.
са издадени разрешения за сезонна заетост до
90 дни на 2,799 чужди граждани от трети страни.
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От тях над 1,900 са украинци, 50 молдовци,
както и македонци, албанци и граждани на
други страни. Разрешенията почти изцяло
са за нискоквалифициран труд в секторите
ресторантьорство, хотелиерство и земеделие.
Към юни 2017 г. в процедура по предоставяне на
разрешение за достъп до пазара на труда са 143
работници от трети държави.
Най-много разрешения за трудова заетост
през разглеждания период са предоставени
на граждани на Сърбия – 46. Те са основно за
инженерно-технически персонал, спортисти и
консултанти. Следват Украйна с 37, инженернотехнически персонал, спортисти и артисти. На
трето място се нарежда Русия с 30 разрешения
за инженерно-технически персонал и спортисти,
следвана от Тунис с 13, предимно за инженернотехнически персонал, и Македония с 11 –
инженерен и средно-технически персонал и
консултанти.

високи в сравнение с 2014 г.
В периода от 2014 г. до края на юни 2017 г.
се наблюдава тенденция към увеличаване
на относителния дял на търсенето на
неквалифициран труд за сметка на работническите
позиции и местата за специалисти. През първите
шест месеца на 2017 г. делът на местата без
изискване за квалификация е 86.5% от всички
обявени места, сравнени с 68.6% през 2014 г.
Графика 65. Заявени свободни работни места и
заети работни места в бюрата по труда в област
София (столица)

Заявени свободни работни места в бюрата по труда в област
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на САЩ – 40, предимно като преподаватели във
висши учебни заведения и спортисти. Следват
разрешенията за граждани на Сърбия - 33, Турция
- 23, Русия - 16, Канада - 15, Тунис - 14 и Украйна 13.
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През 2015 г. в София в бюрата по труда са заявени
общо 22,000 свободни работни места, над 65%
от които в частния сектор. Чрез бюрата по труда
в София работодателите търсят най-много хора
в сферата на търговията и ремонта на превозни
средства (18% или общо 4,000 работни места),
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална
служба по заетостта, София

Както заявените, така и заетите работни места
в бюрата по труда в област София (столица),
нарастват ежегодно през последните три години,
и през 2016 г. са съответно с 20.9% и 44.6% поПазарът на труда в София-град
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Графика 66. Заявени свободни работни места и заети работни места за специалисти в област София (столица)
по област на образованието
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Графика 67. Заявени свободни работни места и заети работни места в частния сектор в област София (столица)
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Графика 68. Заявени свободни работни места и заети работни места за специалисти в частния сектор в област
София (столица) по област на образованието
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София
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При работните места за специалисти с висше
образование в София (столица) през разглеждания
период се обявяват все по-малко свободни места
от работодателите (спад от 7.4% през 2016 г. в
сравнение с 2014 г.), но броят на тези, които се
заемат, нараства с 14.1% за разглеждания период.

През първата половина на 2017 г. в столичните
бюра по труда се търсят най-много висшисти с
образование в областта на услугите и транспорта
– 73.2% от всички, следвани от образованието,
математиката, икономиката и правото.

Графика 69. Заявени свободни работни места и заети работни места за специалисти с висше образование в
област София (столица) по област на образованието
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

По отношение на обявените свободни места,
най-много нарастват спрямо 2014 г. секторите
строителство, производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и
транспорт, складиране и пощи – при всички
тях увеличението е двукратно. Най-рязък спад

Пазарът на труда в София-град

бележи добивната промишленост, като през
2016 г. не е обявено нито едно място, следвана
от финансовите и застрахователните дейности,
операциите с недвижими имоти, хотелиерството
и ресторантьорството.
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Графика 70. Заявени свободни работни места в бюрата по труда в София (столица) по сектори на икономиката
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

При заетите места най-висок ръст за тригодишния
период бележат отново строителството и
транспортът, складирането и пощите, но в
челната тройка е и секторът култура, спорт и
развлечения. Намаление в сравнение с 2014 г.,

Пазарът на труда в София-град

освен добивната промишленост и финансовите
и застрахователните дейности, бележат още
селското, горското и рибното стопанство и
дейностите, свързани с води, управление на
отпадъци и възстановяване.
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Графика 71. Заети работни места в бюрата по труда в област София (столица) по сектори на икономиката
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

Заявените свободни позиции в бюрата по труда в
столичната област през първите шест месеца на
2017 г. са най-много в сектор търговия, ремонт
на автомобили и мотоциклети – 24.5% от всички,
следван от административни и спомагателни
дейности със 17.3% и операции с недвижими
имоти с 9.4%. През цялата 2016 г. търговията и
ремонтът на автомобили и мотоциклети, заедно
с административните и спомагателните дейности
отново са секторите с най-много обявени места в
бюрата по труда, но на трето място са финансовите
и застрахователните дейности.
През първите шест месеца на 2017 г. най-много
позиции са заети в сектор търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети с 25.1% от общия
брой, следван от сектор административни и
спомагателни дейности и сектор преработваща

Пазарът на труда в София-град

промишленост.
За сравнение, при годишните данни за 2016
г. начело отново е търговията, ремонтът на
автомобили и мотоциклети с дял от 23.5%, следван
от административни и спомагателни дейности
и финансови и застрахователни дейности.
Структурата на обявените свободни позиции е
идентична с тази на заетите през периода.
В частния сектор в столичната област ръстът на
обявените от работодателите и заетите работни
места за периода 2014 – 2016 г. е близо два пъти
по-висок в сравнение с показателя за цялата
икономика – съответно 41.6% и 71.7%.
Заявените позиции в частния сектор в област
София (столица) през първото полугодие на
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2017 г. са предимно в сектор търговия и ремонт
на автомобили и мотоциклети, следван от
административни и спомагателни дейности и

операции с недвижими имоти. Подреждането на
индустриите по тези показатели е непроменено
от 2016 г.

Графика 72. Заявени свободни работни места в частния сектор в бюрата по труда в област София (столица) по
сектори на икономиката
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

Заетите работни места в частния сектор за периода
януари – юни 2017 г. също са предимно в сектор
търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети,
следван от административни и спомагателни
дейности и преработваща промишленост. Най-
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голямо тригодишно увеличение регистрират
културата, спортът и развлеченията, както и
здравеопазването, където броят на назначените
лица в частния сектор се е увеличил съответно
седемкратно и петкратно в сравнение с 2014 г.
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Графика 73. Заети работни места в частния сектор в бюрата по труда в област София (столица) по сектори на
икономиката
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

Отрасловата структура на обявените свободни
и заетите работни места за специалисти с висше
образование в бюрата по труда в област София
(столица) се различава значително от тази на
икономиката като цяло. През първото полугодие
на 2017 г. най-много са заетите работни места

Пазарът на труда в София-град

за висшисти в секторите операции с недвижими
имоти и образование с общ дял от над 35%.
Най-динамичен е ръстът в периода 2014 – 2016
г. в строителството, държавното управление и
научните изследвания.
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Графика 74. Заявени свободни работни места за специалисти с висше образование в бюрата по труда в област
София (столица) по сектори на икономиката
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

Заявените свободни работни места за специалисти
с висше образование в бюрата по труда в област
София (столица) за първите шест месеца на 2017
г. са предимно в образователния сектор, следван
от административни и спомагателни дейности
и операции с недвижими имоти. В изследвания
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тригодишен период тенденциите по сектори
са аналогични на тези при заетите работни
места за висшисти – отново най-висок е ръстът
при строителството и държавното управление,
където местата се удвояват, въпреки лекия спад
през 2016 г. след пиковата 2015 г.
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Графика 75. Заети работни места за специалисти с висше образование в бюрата по труда в област София
(столица) по сектори на икономиката
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Източник: Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта, София

От заявените свободни работни места без
квалификация в бюрата по труда в област София
(столица) през първите шест месеца на 2017 г. със
задължително изискване за средно образование
са 77.4% от местата, а останалите 22.6% са с
основно или по-ниско образование. За сравнение,
годишната стойност за 2016 г. е 78.5%, но през
предходните години е по-ниска – съответно 76.2%
през 2015 г. и 75.8% през 2014 г. При заетите
работни места без квалификация за първото
полугодие на 2017 г. делът на изискващите средно
образование места е 77.4%, като намалява в
сравнение с предходната година, когато е 78.9%.

те са свързани с работнически позиции и позиции
без квалификация, преобладаващо с изискване
за основно или по-ниско образование.

Делът на сезонните работни места в столичната
област през периода януари – юни 2017 г. е
незначителен – 0.3% от заявените и 0.2% от
заетите работни места в бюрата по труда. Всички
Пазарът на труда в София-град
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Общият брой компании с над 250 служители в
София през 2016 г. е 299. Най-много от тях – 29, са
в индустрията Частна охранителна дейност. Втора
по големина с 22 големи компании е Дейност
на болници. С 12 компании следва Търговия на
дребно в неспециализирани магазини предимно
с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия,
а 10 представители в групата на големите
работодатели има Други дейности в областта на
информационните технологии. Сред големите
работодатели в София-град се наблюдава
разнообразие от над 100 индустрии, които
покриват почти всички сектори на икономиката.
Най-големият работодател със седалище в София
е държавната Национална Компания Железопътна
Инфраструктура с 11,560 души средногодишен
брой на персонала през 2016 г. Следват Мобилтел
ЕАД с 3,296 служители и Лукойл България ЕООД с
2,792 служители.
Най-голям ръст на служителите в сравнение с 2012
г. в абсолютни стойности бележи ДП Национална
Компания Железопътна Инфраструктура, чийто

персонал се е увеличил с 10,981 души през
петгодишния период – увеличение, което се
дължи на административни преструктурирания.
На второ място се нарежда ЕС Груп Хюмън
Кепитъл ЕООД с ръст от 2,706 души, а трета е
Вип Секюрити ЕООД с 2,499. Най-голям спад
в разглеждания период бележат компаниите
БДЖ Пътнически превози ЕООД – с 3,932 души,
по-голямата част от които административно
трансферирани към ДП Национална Компания
Железопътна Инфраструктура
през 2014 г.,
БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД със спад от
1,076 души и Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД с
намаление на персонала от 715 души.
Като процентно изменение сред големите
компании, които са имали служители през целия
период 2012 – 2016 г., начело е Практикер Ритейл
ЕООД, следван от Секюрити Алфа Група България
ООД и Ремикс Онлайн ООД. С най-сериозно
петгодишно процентно намаление на броя на
служителите са БДЖ Пътнически Превози ЕООД
с 82.4%, Агрогруп Екзакт ООД с 59.5% и Лев
Секюрити Груп АД с 53.9%.

Графика 76. Най-големи компании-работодатели, търгувани на Българската фондова борса, по брой служители,2016 г.
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Източник: НСИ
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Графика 77. Най-големи компании-работодатели по брой служители, нетъргувани на БФБ, през 2016 г.
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Очаквано развитие на пазара на труда и тенденции

• Броят и делът на работната сила в София-град спрямо общата за страната ще продължат
да се увеличават.
• Безработицата в областта вече е около и под естественото ниво и ще се стабилизира
около настоящото си равнище.
• Делът на висококвалифицираната работна сила ще продължи да нараства, но с нея е
свързано и основното предизвикателство на пазара на труда в столицата –
разминаването между нуждите на бизнеса и квалификацията на завършващите висше
образование.
• Възможност представлява засилващото се навлизане на чуждестранна работна сила на
българския пазар на труда.
• Предизвикателство пред развитието на пазара на труда е ниското равнище на
училищното образование по отношение на математическите и инженерните умения на
бъдещата работна сила.
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Използвани термини

Заети - лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период, който е една
календарна седмица:
•
извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
•
не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск
поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.
Безработни - лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:
•
нямат работа през наблюдавания период;
•
активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са
намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
•
имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.
Работна сила – икономически активното население, заетите и безработните лица
Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от населението на същата възраст.
Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното
население (работната сила)
Икономически сектори - разпределението на заетите по икономически сектори е извършено чрез
групиране на икономическите дейности по следния начин:
•
Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
•
Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост, преработваща промишленост, производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води,
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и строителство.
•
Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности.
Общ разход на работодателите за труд – получава се като сума от разходите за работна заплата,
разходите за задължително и допълнително доброволно социално осигуряване, обезщетенията по КТ,
ЗДС и КСО, социалните разходи и надбавки, данъка върху социалните разходи, разходите за обучение на
персонала и другите разходи.
Брутна годишна заплата – това е възнаграждението, което лицето, наето по трудово или служебно
правоотношение, получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и
доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото
лице.
Завършили степен на образование са учениците, които са получили документ за завършената степен от
легитимна образователна институция, съдържащ изискващите се според закона записвания и печати.
За студент (учащ) се счита всеки, включен в образователна програма на формалното образование според
МСКО, независимо от формата на обучение. Формалното образование включва учебните програми,
провеждани в легитимните образователни институции, създадени по установения законов ред.
Чуждестранни са тези студенти, които не са граждани на Република България, както и тези с двойно
гражданство, записани да следват по реда за чужди граждани.
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Графика 21: Разходи на работодателя за труд за едно наето лице по трудово и служебно правоотношение
през 2015 г.
Таблица 1: Работна сила и коефициенти на икономическа активност на населението на 15 и повече
навършени години в област София (столица)
Таблица 2: Основни демографски и социални показатели за област София (столица)
Графика 22: Средногодишен брой заети в област София (столица) по степен на образование
Таблица 3: Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически
дейности в област София (столица)
Таблица 4: Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение в частния сектор по
икономически дейности в област София (столица)
Таблица 5: Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор по икономически дейности в област София (столица)
Графика 23: Среден годишен брой наети лица по трудово и служебно правоотношение по класове
професии в област София (столица)
Графика 24: Брой заети лица по пол в област София (столица)
Графика 25: Работна сила в град София
Графика 26: Заети лица в град София
Графика 27: Брой безработни в град София
Графика 28: Лица извън работната сила в град София
Графика 29: Население на 15 и повече навършени години по образователна степен в град София
Графика 30: Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица в град София
Графика 31: Структура на всекидневните трудови пътувания по направление
Графика 32: Прираст на заетите лица в резултат на всекидневните трудови пътувания по области
Графика 33: Заети лица в град София
Графика 34: Лица, които живеят и работят в едно и също населено място
Графика 35: Всекидневни трудови мигранти
Графика 36: Всекидневни трудови мигранти на 1,000 заети лица
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Графика 37: Лица, които живеят и работят в област София (столица) и всекидневни трудови мигранти
Графика 38: Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, възраст и направление на миграцията
Графика 39: Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, степен на завършено образования и
направление на миграцията
Графика 40: Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, класове икономически дейности и
направление на миграцията
Графика 41: Всекидневни трудови мигранти по местоживеене, класове професии и направление на
миграцията
Таблица 6: Процедура за регистриране на компании в България – стъпки и срокове
Таблица 7: Основни данъчни показатели в България през 2017 г.
Графика 42: Издадени от МВР разрешение тип Синя карта
Графика 43: Решения на Агенцията по заетостта относно упражняване на висококвалифицирана заетост
Графика 44: Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
Графика 45: Средногодишна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по
икономически дейности в град София
Графика 46: Средногодишна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по
икономически дейности в град София – Обществен сектор
Графика 47: Средногодишна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по
икономически дейности в град София – Частен сектор
Графика 48: Завръщащи се българи от чужбина, които ще работят в България
Графика 49: Международно сравнение на резултати на България в областта на математиката и природните
науки според ПИЗА 2015
Графика 50: Брой езици, които участниците в проучването говорят
Графика 51: Брой езици, които участниците в проучването владеят на ниво, по-високо от А2
Графика 52: Дял на участниците, които владеят съответния език
Графика 53: Учащи в 8-12 клас в София-град по вид на образованието – 2016 г.
Графика 54: Брой училища в област София (град) по вид
Графика 55: Вид и брой на училищата в Столична община
Графика 56: Основни показатели за общообразователните и специалните училища за град София (IX – XII
клас)
Графика 57: Основни показатели за общообразователните и специалните училища за град София (V – VIII
клас)
Графика 58: Брой учащи завършили VIII и XII клас в град София
Графика 59: Среден успех от матурите по български език и литература през учебната година по области
Графика 60: Най-предпочитани направления в университетите със седалище в област София (столица)
през учебната 2016/2017 г.
Графика 61: Най-популярни преподавани езици в град София
Графика 62: Коефициент на икономическа активност в София, Белград и Букурещ
Графика 63: Коефициент на заетост в София, Белград и Букурещ
Графика 64: Коефициент на безработица в София, Белград и Букурещ
Графика 65: Заявени свободни работни места и заети работни места в бюрата по труда в област София
(столица)
Графика 66: Заявени свободни работни места и заети работни места за специалисти в област София
(столица) по област на образованието
Графика 67: Заявени свободни работни места и заети работни места в частния сектор в област София
(столица)
Графика 68: Заявени свободни работни места и заети работни места за специалисти в частния сектор в
област София (столица) по област на образованието
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Графика 69: Заявени свободни работни места и заети работни места за специалисти с висше образование
в област София (столица) по област на образованието
Графика 70: Заявени свободни работни место в бюрата по труда в София (столица) по сектори на
икономиката
Графика 71: Заети работни места в бюрата по труда в област София (столица) по сектори на икономиката
Графика 72: Заявени свободни работни места в частния сектор в бюрата по труда в област София (столица)
по сектори на икономиката
Графика 73: Заети работни места в частния сектор в бюрата по труда в област София (столица) по сектори
на икономиката
Графика 74: Заети свободни работни места за специалисти с висше образование в бюрата по труда в
област София (столица) по сектори на икономиката
Графика 75: Заети работни места за специалисти с висше образование в бюрата по труда в област София
(столица) по сектори на икономиката
Графика 76: Най-големи компании-работодатели, търгувани на Българската фондова борса, по брой
служители,2016 г.
Графика 77: Най-големи компании-работодатели по брой служители, нетъргувани на БФБ, през 2016 г.
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