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Работна сила и пазар на труда 

Демографско развитие и особености на София 

На фона на повечето други общини в страната, Столична община има относително добри 
демографски показатели. През последните двадесет години тя постепенно повишава населението 
си - от 1,17 милиона души в началото на века до 1,33 милиона души по последни данни за 2019 г. 
Съдейки по голямата корекция в броя на жителите на столицата в резултат на преброяването от 
2011 г., няма да е изненада ако през 2021 г.  предстоящото преброяване отчете дори още по-голямо 
нарастване на населението. По текущи данни обаче ръстът на населението постепенно се забавя, в 
унисон с общите демографски процеси на страната. 

Графика 11: Средногодишно население и ръст на населението на София, 2001-2019 г. 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

През 2019 г. София е сред седемте области в страната с положителен механичен прираст (+2,4‰), 
но привлекателността ѝ за заселване постепенно намалява с годините, особено в сравнение с 
началото на века, когато в България като цяло текат бързи процеси на урбанизация. Естественият 
прираст на столицата е отрицателен (-2‰), но въпреки това е най-благоприятният в цялата страна. 
Повод за притеснение  обаче е неговото постоянно влошаване, като само преди десетилетие между 
ражданията и умиранията се наблюдава паритет. Въпреки това, София остава основният 
демографски двигател на страната с  над 1/5 от всички раждания през последните години. 
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Графика 12: Коефициент на естествен и механичен прираст на областите в България, 2019 г. 

 

Източник: НСИ 

Благодарение на тези процеси, София е сред по-младите и най-бавно застаряващи области в 
страната. През 2019 г. на 100 младежи под 14-годишна възраст е имало 119 души на възраст над 65 
години, като по този показател столицата се справя най-добре в България. Отношението между 
работещи и пенсионери също е благоприятно: през 2019 г. на всеки 100 души на възраст между 15 
и 64 години е имало 26 над 65 години. Това от своя страна означава, че работната сила на общината 
ще бъде по-малко засегната от процесите на застаряване в средносрочен план, особено в 
сравнение с области с по-ясно изразени негативни демографски процеси. От значение е също и 
профилът на миграцията – София е дестинация както за висше образование, така и за повечето от 
специалистите в сферата на високите технологии, което я прави привлекателна най-вече за млади 
хора.  

Тъй като Столична община в териториално отношение почти изцяло се покрива с град София, 
очаквано тя е и сред най-урбанизираните общини в страната с 96% дял на градското население през 
2019 г. Гъстотата на населението също се покачва през последните години и достига почти 5 хиляди 
души на квадратен километър. 

Динамика и структура на населението в работоспособна възраст 

На фона на свиването на населението на страната като цяло, работоспособното население на София 
остава относително стабилно – в групата на 15-64 годишните общият му брой намалял с 
приблизително 10 хиляди души в рамките на последните три години. Ако вземем обаче 
населението на 65 и повече години, което все по-често остава активно на пазара на труда и на 
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работните си места, обемът на работната сила се разширява до 1,13 милиона души, а спадът в 
рамките на последните три години е под 2 хиляди души. Разбира се, при такова допускане следва 
да се направи и уточнението, че не цялото население над 65 годишна възраст може да се включи в 
работната сила, но пък делът на трудоспособните в него нараства с подобряването на 
здравеопазването и общите условия на живот. 

Графика 13: Работоспособно население, брой лица между 15 и64 г. и над 15 годишна възраст в 
София, 2017-2019 г. 

 

Източник: НСИ 

Графика 14: Разпределение на населението на 15 и повече години по възрастови групи в София и 
останалата част на страната, %, 2019 г. 
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Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

Разпределението  по възрастови групи също демонстрира преимуществото на София от гледна 
точка на структурата работната сила. Делът на населението в най-активните възрасти в София е 
чувствително по-висок спрямо този в останалата част на страната, особено що се от отнася до 30-34 
и 35-39-годишните. Тази демографска картина още веднъж подчертава привлекателността на 
столицата за по-младото население, както за работа, така и за образование.  

Образованието в София 

Столицата е областта с най-висок дял на висшистите сред общото население1 (). Към 2019 г. повече 
от половината от населението на областта на възраст между 25 и 64 години е с висше образование, 
а с основно и по-ниско са едва 4,9%, въпреки че този дял постепенно се повишава. Контрастът с 
образователна структура на населението, характерна за цялата страна е повече от видим – делът на 
висшистите е почти два пъти по-голям, делът на тези с основно и по-ниско образование повече от 
три пъти по-малък. Това разпределение се предопределя най-вече от два фактора – от една страна 
София е основният университетски център на страната, и немалко от завършилите висше 
образование остават да живеят в града. От друга страна, икономическата структура на общината и 
големият дял на услугите в нея предопределят по-високите образователни изисквания за работната 
сила. С повишаването на тежестта на високотехнологичния сектор в столичната икономика 
изискването към образованието и уменията на работниците само ще расте. 

Графика 15: Образователна структура на населението на 25-64 години в София и България, 2019 
г., % 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

София е безспорният център на висшето образование в страната -  23 от 52-те акредитирани висши 
училища са разположени в столицата. Рейтинговата система на висшите училища в България, 
поддържана от МОН поставя софийските университети начело на представянето на студентите в 
почти всички професионални направления. Стойностите на индикаторите в рейтинга, оценящи 
придобитите знания и умения, както и връзката между образованието и пазара на труда също са 
най-високи в София. Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбелязва най-висок дял на 
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студентите, които прилагат придобитото си образование на пазара на труда (60-70%, зависимост от 
специалността) и именно при тях безработицата е най-ниска (2-3%) през 2019 година. 

Прави впечатление, че през последните три години броят на студентите в София намалява. Това 
обаче е следствие най-вече на общата демографска тенденция, тъй като кохортата, която влиза в 
системата на висшето образование от средата на десетилетието отговаря на демографското „дъно“ 
на демократичната история на страната, с рекордно ниската раждаемост от края на 90-те години. 
Въпреки това столицата остава лидер в страната по дял на студентите в цялото население със своите 
71 студенти на 1000 души. Същевременно в столицата има над 10 хиляди активни преподаватели, 
но и при тях се наблюдава тенденция към спад.  

Графика 16: Брой студенти в София по образователна степен, 2017-2019 г. 

 

Източник: НСИ 

София е център не само на висшето образование, но и на училищното. Ако ползваме класирането 
на зрелостните изпити като относително точно мерило за постиженията на учениците в общината, 
то столицата е безспорният лидер. Десетте училища с най-висок резултат на изпитите през 2020 г. 
са в София, а средната оценка по български език и литература е много добър 4,63, спрямо 4,20 
средно за страната. Средните оценки на зрелостния изпит по математика са дори по-високи – много 
добър 4,91. Като относително голяма община, Столична не винаги се класира на първо място на 
зрелостните изпити, но пък постига постоянно добри резултати.  По-доброто представяне на 
образователната система в столицата е изразено и в тройно по-ниския дял на отпадналите ученици 
и второгодниците в основното и средното образование в сравнение със средните стойности в 
страната. 

Общообразователните и специалните училища в София през учебната 2019/20 г. са 233, а в тях учат 
115 хиляди ученика. Общината е една от малкото, в които се разкриват нови училища, а броят на 
учениците расте през последните години, противно на общите тенденции в страната. При общото и 
специалното образование особено видим е ръстът в броя на преподавателите, като само между 
учебните 2017/18 и 2019/20 г. той е нараснал от 8148 до 9793 души. Ръстът най-вероятно е следствие 
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от фокусираните мерки за привличане на млади кадри и повишаване на заплащането в системата 
на училищно образование.  

Графика 17: Ученици и преподаватели в общообразователните, специалните и професионалните 
училища в София, учебни 2017/18-2019/20 г. 

  
Източник: НСИ 

Професионалното образование е по-слабо застъпено в системата на училищно образование в 
София, но това в никакъв случай не означава, че няма интерес към него; и тук се наблюдава 
постепенно повишаване в броя както на учениците, така и на преподавателите, въпреки че ръстът 
е по-бавен, отколкото при общообразователните и професионалните училища. Сред 
професионалните направления с най-голям интерес през последните години според план-
приемите за професионалните училища са „Техник по транспортна техника”, „Техник по 
компютърни системи”, „Техник по комуникационни системи”, „Икономист”, „Електротехник”. Тези 
предпочитания до голяма степен отговарят на фокусирането на столичната икономика върху 
високотехнологичния сектор, и съответно имаме всички основания да очакваме все по-голям 
интерес към свързаните с ИКТ сектора професионални направления в следващите години. 

Безработица 

Към края на 2019 г. според данните на Агенция по заетостта безработните в София достигат 11,9 
хиляди души при  коефициент на безработица от 1,8% от икономически активните лица  – най-
ниският сред общините в страната, и почти 3 пъти под средните за пазара на труда в България от 
5,9% През последните няколко години безработицата в столицата намалява доста бързо, като тя 
вече е достигнала „натурално“ ниските си нива; нормално функциониращите пазари на труда с 
трудова мобилност винаги имат известно равнище на безработица. 

Профилът на безработните също е показателен за структурата и особеностите на пазара на труда в 
общината. Към края на 2019 г. броят на хората с регистрация в бюрата по труда над 1 година е бил 
малко над 200 души, или 0,03% от икономически активните. С други думи, почти всички 
регистрирани безработни в София успяват да си намерят достатъчно бързо работа, което говори за 
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гъвкав и адаптивен пазар на труда, генериращ подходящи работни места. Почти половината 
безработни в София са с висше образование, а делът на тези с основно и по-ниско е пренебрежим; 
същевременно, безработните без квалификация са под ¼ от всички. Това до голяма степен обяснява 
и липсата на трайна безработица – по всичко личи, че почти всички безработни в София прекарват 
относително кратко време  между две работни места. Това е от значение и за потенциалните 
инвеститори в общината, които могат да разчитат на достъп до добре подготвена работна сила при 
почти отсъстващ проблем с групи, трайно загубили трудови навици и умения. Интересно е и 
отношението на безработните към свободните работни места – в София на всяко едно свободно 
място към края на 2019 г. отговарят едва трима безработни (с уговорката, че далеч не всички нови 
свободни места, особено в столицата, се обявяват в бюрата по труда), докато средната за страната 
стойност е 9:1, а в някои области надхвърля и 20:1. Това подчертава извода, че в пика на 
икономическия цикъл в столицата по-скоро има засилена конкуренция за кадри и много незаети 
работни места, отколкото значим проблем с безработицата.  

Графика 18:  Структура на безработните лица в София според професионалната квалификация и 
образованието, 2019 г.  

Източник: АЗ 

Данните за пазара на труда на София през изминалите месеци на 2020 г. следва да се разглеждат в 
контекста на  особеностите на икономическата криза, породена от Covid-19 и противоепидемичните 
ограничителни мерки. В хода на кризата София е с най-голям ръст в броя на безработни  - почти 40 
хиляди души между месеците февруари и ноември – но същевременно е и с най-големия брой 
постъпили на работа в същия период, почти 23 хиляди души. Ако предишните кризи се приемат за 
индикация за гъвкавостта на столичния пазар на труда, имаме всички основания да смятаме, че 
София ще е сред общините, които най-бързо ще се върнат до предкризисните равнища на ниска 
безработица и висока заетост в хода на икономическото възстановяване и нормализация. 

Заетост и наети лица 

През 2019 г. повечето области в страната поставиха  рекордно високи нива на заетост в новата ни 
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общината достига 76,5% за населението между 15 и 64 годишна възраст, на фона на 70% средно за 
страната. На фона на спадовете в заетостта в първите три тримесечия на 2020 г. обаче е много 
вероятно тези рекорди да не бъдат подобрени в непосредствено бъдеще.  

Графика 19: Структура на наетите в нефинансовите предприятия в София, 2018 г. 

 

Източник: НСИ 

Разпределението на наетите в София следва най-общо структурата на произведената продукция в 
нефинансовите предприятия. Изключението тук е ИКТ секторът, който формира 14% от 
продукцията, но едва 10,5% от заетостта, което отразява високата добавена стойност на наетите в 
него. Търговията има и най-големия дял в наетите (19,8%), следвана от ИКТ сектора (10,5%) и 
преработващата промишленост (8,3%). В динамика секторите с най-бързо растящ брой наети  са 
очаквано ИКТ и аутсорсинг, предвид голямото струпване на нови инвестиции в тях. Именно те, и 
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най-вече ИКТ компнаиите,, създават и едни от по-стабилните работни места. В хода на кризата 
хотелите и ресторантите, и в по-малка степен търговията, транспорта и строителството бяха 
секторите, които започнаха да губят най-бързо работни места. В този смисъл, по-нататъшното 
профилиране на столицата в областта на високите технологии може единствено да се отразява 
положително на гъвкавостта и издръжливостта на местния пазар на труда. Това обаче зависи от 
капацитета на образователната система да създава и развива с бързо темпо добре подготвени 
кадри за него. 

Заплати 

Предвид високата производителност на труда и добавена стойност на работещите в София, не е 
изненадващо, че в столицата са и едни от най-високите заплати в страната. СПо-високи средни 
заплати се отчитат единствено в малки общини с икономики, доминирани от  добивната 
промишленост или енергетиката. За 2019 г. средната брутна заплата в общината достига 19 хиляди 
лева годишно, или с 38% по-висока от средната за страната от 13,8 хиляди лева. Средния ръст в 
столицата също изпреварва този в България като цяло - рамките на последното десетилетие 
заплатите в София са се удвоили. 

Графика 20: Средна брутна годишна заплата на насетите по трудово и служебно правоотношение 
в София и в България, 2014-2018 г., лева 

 

Източник: НСИ 

Наблюдават се чувствителни разлики между заплатите в отделните икономически дейности. Това е 
особено видимо ако сравним икономическата дейност с най-високи средни възнаграждения – ИКТ 
и далекосъобщенията, с най-нископлатените работни места  в хотелите и ресторантите. Разликата 
между средните заплати  е почти 4 пъти, а динамиката на заплатите през последните години сочи, 
че „ножицата“ между високотехнологичния сектор и останалата част от икономика на София 
допълнително се разтваря. Най-бързият ръст през последните години се наблюдава именно в 
аутсорсинг сектора, отчасти заради относително ниската стартова позиция преди десетилетие.  
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Графика 21: Средна брутна годишна заплата по икономически дейности в България и в София, 
2018 г.  

 

Източник: НСИ 
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