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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Сравнителните предимства на икономиката и възможностите за нейната 

модернизация до голяма степен се определят от акумулирания човешки капитал. Човешкият 

капитал е разнороден и комплексен производствен фактор, който влияе на развитието на 

икономиката и обществото в това число и на работната сила, на иновационната система, на 

знанията, на професионалните информационни системи, на интелектуалните и 

организационни инструменти, на качеството на живот и на интелектуалната активност. 

В съвременните теории за икономическия растеж човешкият капитал се разглежда 

като един от ключовите фактори за развитието на икономиката, защото допринася за 

икономическия растеж не само като увеличава производителността на труда, но и като 

създава нови концепции и иновации. Нещо повече, човешкият капитал улеснява тяхното 

възприемане и разпространение (Бекер, 1993).83 Изследванията и измерванията в областта 

на човешкия капитал са от ключово значение за развитието на България с оглед 

необходимостта от иновативно развитие на икономиката. Иновациите в значителна степен 

влияят на икономическото развитие на различни икономически системи и на формирането 

на устойчив растеж. В модерната икономика иновациите са движещ фактор на 

икономическия растеж и заетостта. Необходимо е разработването на ефективна система за 

управление на човешкия капитал. За тази цел трябва да се разработи национална 

методология за оценка на човешкия капитал. 

Концепцията за човешкия капитал e залегнала в трудовете на Адам Смит, Дейвид 

Рикардо, А. Маршал, Маркс и Енгелс, Джон Стюарт Мил, Л. Уолрас, Дж. Кларке, и други 

учени. Гари Бекер разглежда човешкия капитал като набор от умения, познания и опит на 

човека. Според неговото определение „човешкият капитал се формира чрез инвестиции в 

човека, в това число образование, обучение в производството, разходи за здравеопазване, 

миграция и търсене на информация за цените и доходите“. (Бекер, 2003). Според Теодор 

Шулц, човешкият капитал е полезните умения, придобити от един човек, които могат да се 

усъвършенстват чрез инвестиции.84 Шулц и Бекер обръщат повече внимание на обяснението 

на концепцията за разпределението на материалните ресурси и на ролята на човешкия 

капитал при формиране на брутния национален продукт. 

Липсата на консенсус относно дефиницията и съдържанието на концепцията за 

човешкия капитал се наблюдава и в научните изследвания, направени след Шулц и Бекер. 

Този факт може да бъде обяснен с комплексността и многостранността на феномена. 

 
83 Becker G., “Human Capital. A Theoritical and Empirical Analysis with Special Reference to Education”, Third 

edition, The University of Chicago Press, 1993; 
84 Schultz T. “Investment in Human Capital”, The American Economic Review, Vol. 51, No. 1 (Mar., 1961); 
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Икономическите речници определят човешкия капитал като уменията, способностите и 

опита на човека, които му дават възможност да изкарва доход (Банок и Бакстер, 2011).85 

Впоследствие тази дефиниция е разширена и включва и нематериални компоненти: 

човешкият капитал са знанията, компетенциите и качествата на човека, които допринасят за 

личното, социалното и икономическото благосъстояние. 

Едвин Долан и Дейвид Линдзи определят човешкия капитал като капитал, който 

съществува във формата на умствени способности, които са придобити или чрез обучение 

и образование или чрез практически опит (Долан и Линдзи, 1992).86 

Понастоящем се използват три основни метода за измерване на човешкия капитал: 

Метод, базиран на разходите – общата стойност на инвестициите в човешкия капитал. 

Метод, базиран на разходите – чрез общите инвестиции в човешкия капитал; метод на 

дисконтиране – изчисления за стойността на човешкия капитал при зададена стойност на 

възвръщаемост за националното благосъстояние; метод за определяне на интегралните 

стойности на човешкия капитал, базиран на комбиниран индекс чрез измерване на 

отделните компоненти с оглед на релевантните показатели – показатели, които се използват 

в статистиката. Най-широко използваният подход, с оглед възможност за сравнения между 

различни икономически системи, е третият, базиран на определението за обобщен индекс 

на човешкия капитал. 

На базата на концепцията и теорията за развитието на човешкия капитал, 

източниците за неговото формиране и на теорията за икономическия растеж, както и 

вземайки предвид ограниченията на данните, с които разполага Националният 

статистически институт, най –подходящ подход за измерване на потенциала на човешкия 

капитал на ниво райони в България е статистическият. Изследването на Елвир Акметшин и 

съавтори, които измерват потенциала на човешкия капитал в регионите на Руската 

Федерация, е в основата на подбора на конкретни показатели, на чиято основа е изчислен 

т.нар. обобщен индекс на човешкия капитал в България по райони за планиране.87 

На 27 юли 2000 г. с Постановление на Министерският съвет на Република България се 

обособяват шест района за планиране на територията на страната. Законът за регионално 

развитие, влязъл в сила на 20 февруари 2004 г., урежда обществените отношения, свързани с 

планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното 

подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие. 

Всеки от районите за планиране обхваща територията на няколко области в страната. 

През месец декември 2007 г. границите на някои от районите са променени поради изискване 

от Евростат за териториалните единици в рамките на Европейския съюз, според които в един 

регион трябва да живеят минимум 800 хил. и максимум 3 млн. жители. 

Съгласно чл. 4 (3) от Закона за регионалното развитие районите, които образуват 

ниво 2, са региони за планиране, не представляват административно-териториални единици 

и са с териториален обхват, както следва: 

1. Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен; 

 
85 Bannock,Graham,Baxter,R. E.Davis,Evan - Dictionary Of Economics ; 

86 Dolan, E. & Lindsay, D. (1992). Market: Microeconomic model.St.-Petersburg, SPb: Autocomp, 477; 
87  Akhmetshin, E.,Sharafutdinoc, R., Gerasimov, V., Dmitrieva, I., Puryaev, Aidar, Ivanov, E., Miheeva, N., “Research 
of Human Capital and Its Potential Management on the Example of Regions of the Russian Federation”,(2018), 
https://www.abacademies.org/articles/Research-of-human-capital-and-its-potential-management-on-the-
example-of-regions-of-the-russian-federation-1528-2651-21-2-172.pdf ; 
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2. Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, 

Русе и Силистра; 

3. Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен; 

4. Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; 

5. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Югозападен район, включващ 

областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София (Столична община); 

6. Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, 

Смолян и Хасково. 

 

При оценка на нивото на развитие на човешкия капитал в България са използвани 

следните показатели за потенциала на човешкия капитал на регионално ниво. 

Показатели за образователния потенциал в България по райони за планиране: 

Брой на студентите в образователните институции (университетите, специализираните 

висши училища и научните организации) в района на 1 000 души  Z1; Дял на населението на 

възраст от 25 до 64 години с висше образование Z2; Брой на университетите, 

специализираните висши училища и самостоятелните колежи Z3; Брой на 

общообразователните и специални училища Z4; Брой на учениците в общообразователните 

и специалните училища на 1000 души от населението Z5. 

Показатели за здравния потенциал в България по райони за планиране: Брой 

болнични легла на 100 хил. души от населението Z6; Средна продължителност на живота 

Z7; Коефициент на обща смъртност Z8; Брой на лечебните заведения за болнична помощ  

Z9; Брой на населението Z10. 

Показатели за трудовия потенциал в България по райони за планиране: Средна 

брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в левове Z11; 

Коефициент на икономическа активност Z12; Коефициент на безработица Z13; Брой на 

населението  Z14;Брутен вътрешен продукт в млн. лева Z15. 

Показатели за социокултурния потенциал в България по райони за планиране: 

Брой на посещенията в театрите и музеите  Z16; Брой на регистрираните престъпления 

срещу личността и собствеността на гражданите Z17; Потребление на алкохолни напитки 

средно на лице в литри  Z18; Брой на театралните представления  Z19; Брой на 

културните институции – музеи, театри, библиотеки и кина Z20.     

Показатели за интелектуалния потенциал в България по райони за планиране: 

Дял на заетите във високотехнологичните отрасли (високотехнологично производство и 

интензивни на знания услуги) като % от общата заетост Z21; Разходи за 

научноизследователска и развойна дейност като % от БВП Z22; Дял на учените и инженерите 

от общия брой на населението в % Z23; Брой на изследователите Z24; Лица (персонал), заети 

с научноизследователска и развойна дейност Z25. 

За да бъде превърнат всеки показател в индекс, представен чрез стойности, от 0 до 1, 

следва да се използва формула: 

Zp
i = (Zi - Zmin) / (Zmax – Zmin) – за показатели с положителен ефект  

 (1) 

Zi
p = (Zmax - Zi) / (Zmax - Zmin) – за показатели с отрицателен ефект   (2) 

където Zi
p е индивидуален индекс за показател i за регион p; 

Zi : Стойността на Z за регион p; 
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Zmax и Zmin : Максимални и минимални стойности на Z за изследвания район. 

Следва да се изчислят индексите за образователния потенциал на изследвания район, 

трудовия, здравния, социокултурния и интелектуалния потенциал. Чрез тях се изчислява 

интегрирания индекс на човешкия капитал за района. След като всички показатели се 

превърнат в стойности от 0 до 1, тогава могат да се определят индексите за потенциала на 

човешкия капитал. С цел да се опрости методологията за оценка на човешкия капитал, 

относителната значимост на всеки отделен индекс може да се счита за равна на формулите 

3 – 8:  

 

Индекс на образователния потенциал: ИОП = (Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5) / 5   (3) 

Индекс на здравния потенциал: ИЗП = (Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10) / 5    (4) 

Индекс на трудовия потенциал: ИТП = (Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15) / 5   

 (5) 

Индекс на социокултурния потенциал:  

ИСКП = (Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20) / 5         (6) 

Индекс на интелектуалния потенциал:  

ИИП = (Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25) / 5         (7) 

Общият индекс на човешкия капитал (ОИЧК) = (Образователен потенциал + трудов 

потенциал + здравен потенциал + социо-културен потенциал + интелектуален потенциал) / 

5 (формула 8). 

ОИЧК = (ИОП + ИЗП + ИТП + ИСКП + ИИП) / 5             (8) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 

Общият демографски профил на районите за планиране в България в трите периода 

на изследване – 2000 – 2006 г., 2007 – 2013 г. и 2014 – 2019 г. се характеризира с трайна 

тенденция на намаляване на броя на населението. Единствено през 2011 г. в Югоизточния 

район на страната е отбелязан лек ръст на населението, последван от устойчива тенденция 

на намаляване. Демографските процеси в България след 1989 г. често се характеризират с 

понятието „криза“. Раждаемостта намалява вместо да нараства или да се задържа на 

стабилно приемливо равнище. Смъртността нараства вместо да спада и поддържа високо 

ниво за некратък период от време – от 12,5 ‰ през 1990 г., тя достига до 15,5 ‰ през 2019 

г. От  1990 г. насам естественият прираст е отрицателен, а стойността му от -0,4‰ през 1990 

г. достига до -6,7‰ през 2019 г. Паралелно с намалението на населението протича процес 

на промяна в неговата структура, която е в полза на възрастните. Така населението губи 

възпроизводствения си потенциал, а това на свой ред ускорява намаляването на числения 

му състав. 

Състоянието на образователната система в България в последните 30 години се влияе 

пряко от демографските процеси, които протичат в страната. То има ключова роля не само 

за икономическото развитие на една държава, но също и за здравето на населението и 
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продължителността на живота. Въпреки че образованието влияе на човешкото и 

икономическото развитиe, неговото състояние и качество до голяма степен се определят от 

демографски, икономически, социални, културни и политически фактори. В съвременните 

условия на икономика, базирана на знанието, производителността на труда и 

висококвалифицираната работна сила се оказват ключови фактори за икономическия 

растеж. Необходимостта България да достигне нива на конкурентноспособност, отговарящи 

на европейските стандарти и демографските тенденции на намаляване броя на работната 

сила поставят високи изисквания към уменията и знанията на трудовите ресурси. 

Първият показател за образователния потенциал е броят на студентите в 

образователните институции (университетите, специализираните висши училища и 

научните организации) на 1 000 души от населението. На базата на данните за трите периода 

на изследването може да изчисли индекс чрез Формула (1): Zp
i = (Zi - Zmin) / (Zmax – Zmin), за 

който се получават лесно сравними стойности от 0 до 1. В Таблица 1 са представени индекси 

за третия период на изследването (2014 – 2019 г.). 

 

Таблица 1: Индекс на броя на студентите на 1 000 души от населението 2013 – 2019 г. 

 

Район 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Северозападен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Северен централен 0,91 0,87 0,82 0,75 0,67 0,67 

Североизточен 0,65 0,68 0,59 0,58 0,57 0,58 

Югоизточен 0,18 0,17 0,16 0,15 0,11 0,12 

Югозападен 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Южен централен 0,42 0,45 0,45 0,46 0,43 0,49 

 

Изчисления на автора 

 

След направените изчисления на Индекса става ясно, че с най-висок Индекс е 

Югозападния район. На второ място е Северния централен район. Следват Североизточен, 

Южен централен, Югоизточен и на последно място Северозападен. 

Разликите в разпределението на студентите се дължат най-вече на неравномерното 

разпределение на университетите, специализираните висши училища и самостоятелните 

колежи на територията на страната. Те ще бъдат разгледани като отделен показател за 

образователния потенциал. Тенденцията на намаляване на броя на студентите, която ясно 

се очертава в периода 2014 – 2019 г. е пряк резултат от демографските фактори, а именно 

трайната тенденция на намаляване на населението във възрастовата категория 15 – 24 

години. Чрез Формула 1 се изчисляват индексите и на останалите четири показателя за 

образователния потенциал.  

Обобщението за периода 2000 – 2019 г. сочи, че броят на общообразователните и 

специалните училища в Северозападния район намалява с 39%, в Северния централен с 

37,8%, в Североизточния с 36,4%, в Южния централен с 31,8%, в Югоизточния с 29,2% и в 

Югозападния с 23,8%. В четири от шестте района на страната училищата намаляват с 30 до 

40% за период от 19 години в резултат от закриване или преобразуване.  

Намаляването на броя на училищата, а също и на учениците (петият показател от 

категория „Образователен потенциал“, който ще бъде разгледан) се дължи на влошаване на 

демографските тенденции в България и по-конкретно на ниската раждаемост и емиграцията. 
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В Мониторинга на образованието и обучението в България, 2019 г., на Европейската 

Комисия се посочва, че икономическото бъдеще на страната ще зависи от това дали ще успее 

да усъвършенства образователната подготовка и уменията на настоящите и бъдещите си 

работници.88 Ранното напускане на образователната система без необходимото образование 

и умения се наблюдава най-вече сред ромите и в селските райони, където по-високите 

равнища на бедността са съпроводени с по-ниско образование.  

С помощта на Формула 3 може да се изчисли Индекса на образователния потенциал: 

ИОП = (Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5) / 5. Резултатите от изчисленията са представени на Фигура 

1. 

 

Фигура 1: Образователен потенциал на България по райони за планиране в периода 2000 – 

2019 г. 

 

 
 
Изчисления и обработка на автора 

игура 1 показва, че през 2000 г. най-висок образователен потенциал има 

Югозападния район със стойност на Индекса 0,88. През 2019 г. Индексът се покачва до 0,96. 

Ръст се наблюдава и в Южния централен район, където Индексът е 0,41 през 2000 г. и 

достига до 0,44 през 2019 г. Ръст с 0,7 е отчетен и в Югоизточния район, където стойността 

на Индекса на образователния потенциал през 2019 г. е 0,31. Районите с най-висок 

образователен потенциал в края на изследвания период са Югозападния и Южния 

централен. В останалите три района на страната се наблюдава спад на Индекса на 

образователния потенциал. Най–голям спад има в Североизточния район. Стойността на 

Индекса в района през 2019  е 0,32 и тя отрежда трето място на Североизточния район по 

образователен потенциал. На четвърто място е Югоизточния район. На пето място е 

Северния централен район със стойност на Индекса 0,23, а на шесто Северозападния със 

стойност 0,13, като се отчита спад с 0,9 пункта спрямо 2000 г. 

 
88 Мониторинг на образованието и обучението, 2019, България; 
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_bg.pdf 
; 
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Изследването на образователния потенциал на районите в България в периода 2000 

– 2019 г. показва, че още в самото начало след демократичните промени в България са 

създадени условия, които предопределят неравномерното развитие на районите. На първо 

място населението на страната е неравномерно разположено на територията на отделните 

райони от ниво 2. Населението във всички райони на страната намалява, но с различни 

темпове. Най-неблагоприятна е демографската ситуация в Северозападния и Северния 

централен, където се установява трайно неблагоприятна демографска структура. В рамките 

на периода на изследването населението на района намалява с 339 хил. души. Сравнително 

по-благоприятна е ситуацията в Югозападния район и по-конкретно в София, както и в 

отделни части на Южния централен район, на Североизточния и Югоизточния райони. 

Броят на населението е фактор, който гарантира по-доброто социално и икономическо 

развитие. Неравномерното разпределение на населението се дължи на неравномерното 

разположение на големите и средно големите градове на територията на страната, които 

практически определят регионалното развитие. Това са именно София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. 

Състоянието и качеството на образованието, които формират образователния 

потенциал на страната, се определят от демографската ситуация и от предприетите реформи 

в системата. Например, като университетски центрове се оформят областите Велико 

Търново, София-град, Варна, Пловдив, Габрово и Благоевград. В същото време без висши 

училища или филиали са областите Монтана, Търговище и Пазарджик. Общият брой висши 

училища и колежи през 2019 г. е 54. От тях 24 са в столицата. Това показва, че системата на 

висшето образование е силно поляризирана и фрагментирана. Неравномерното 

разпределение на обектите от системата на висшето образование е съпроводено с широк 

набор от специалности, които не съответстват на нуждите на пазара на труда. Намаляващият 

брой на обучаващите се в университетите и колежите студенти се дължи на демографските 

фактори, ниското качество на университетското образование и изборът на младежите да 

учат в чужбина. Намаляването на броя на училищата и на учениците в тях се установява 

като трайна тенденция, която се явява пряк резултат от намалената раждаемост в цялата 

страна. 

Връзката между демографията и образованието е двустранен процес, който 

задълбочено е изследван в научната литература. Образованието играе ключова роля за 

промени в характеристиките на населението. В Мониторинга на образованието и 

обучението в България, 2019 г., на Европейската Комисия 89 е отбелязано, че процесът на 

модернизиране на образованието в България продължава, но системата на образование все 

още не е достатъчно обвързана с пазара на труда. Демографските тенденции и нарастващият 

недостиг на умения показват, че България трябва да инвестира повече за изграждането на 

умения в настоящата и бъдещата работна сила. Участието на възрастните в образованието и 

обучение все още е на много ниско ниво, а паралелно с това е необходимо именно при тази 

категория от населението да се повишават уменията и да се наблегне на преквалификацията. 

 

ЗДРАВЕН ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 
89 Мониторинг на образованието и обучението, 2019, България; 
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_bg.pdf 
; 
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За изследване на здравния потенциал на регионално ниво са използвани 

показателите: Брой болнични легла на 100 хил. души от населението; Средна 

продължителност на живота; Коефициент на обща смъртност; Брой на лечебните заведения 

за болнична помощ; Брой на населението. Целта е да се използват показатели, на базата на 

които могат да се направят изводи за здравните услуги, които се предоставят на 

населението, както и за състоянието на здравната инфраструктура. Използвани са и два 

показателя, които пряко свидетелстват за качеството на здравеопазването, а именно 

средната продължителност на живота и коефициента на обща смъртност. 

 
Фигура 2: Коефициент на смъртност по райони от ниво 2 в периода 2000 – 2019 г. в ‰ 

 

 
 

Източник: НСИ, Обработка на автора 

Фигура 2 показва стойностите на Коефициента на смъртност през първата и 

последната година от изследвания период. За целия период в Северозападния район 

смъртността нараства с 2,6 ‰, в Южния централен с 2,3 ‰, в Северния централен с 2,2 ‰. 

Следват Югоизточния с ръст от 1,7 ‰, Североизточния с 1 ‰ и Югозападния с 0,6 ‰. 

През 2019 г. България е с най-висок Коефициент на смъртност от всички държави-

членки на Европейския съюз. Стойността на Коефициента е 15,5 ‰ при средна стойност за 

съюза 10,2 ‰. Смъртността във всички райони на страната е значително по-висока от 

средната стойност за ЕС. В случая не по-малко важно е да се отбележи, че в последните 

шест години се наблюдава ръст на смъртността в цялата страна. Това е тенденция, която е 

трудно обратима в близките 10 години. Разбира се, една от основните причини за 

настоящите стойности на смъртността в страната е демографското застаряване на 

населението и високата смъртност на лицата над 65-годишна възраст. В същото време на 

регионално ниво са наблюдават значителни разлики в нивата на смъртност между 

Северозападния и Югозападния район, като през 2019 г. разликата е 6,9 ‰. 

Анализът на данните и изчисленият Индекс показват неравномерното разпределение 

на здравната инфраструктура на регионално ниво. През 2019 г. 63% от болниците за 

съсредоточени в районите на Южна България – 214 болници от общо 341 за страната. Наред 

с междурегионалните различия, съществуват и вътрешнорегионални. Например в 

Североизточния район, основна част от болничните заведения са концентрирани в област 

Варна, където болниците през 2019 г. са 16 или 50% от общия им брой на територията на 

района. В област Търговище болничните заведения през 2019 г. са 4 или 12,5% от общия им 

брой за района. Подобна е картината и в Югозападния район, където през 2019 г. 67 от 
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болничните заведения са съсредоточени в София-град или това са 66,3% от общия брой на 

болничните заведения на територията на района. В същото време в област Перник има само 

4 болнични заведения или 4% от общия брой за района. Паралелно с въпроса за здравната 

инфраструктура стоят и въпроси, свързани с качеството на здравните услуги и правилното 

управление на ресурсите на здравната система. 

 В изследването на здравния потенциал на районите от ниво 2 в България е включен 

и още един показател, а именно Z10 – броят на населението. Броят на населението има 

дълготрайно въздействие за развитието на всички сектори на икономиката на една страна. 

В България след 1989 г. населението намалява във всички райони на страната. Тази 

демографска тенденция е резултат от намаляващата раждаемост, повишаващата се 

смъртност, емиграцията, както и от промените в семейните ценности. През първия период 

на изследването 2000 – 2006 г. броят на населението намалява във всички райони на 

страната. Този процес протича с най-ускорени темпове в Северозападния район като за 7-

годишния период намалението е с 11,6%. Следват Северния централен район с намаление 

от 9,5%, Южния централен със 7,4%, Югоизточния с 6,1%. С най-малки темпове намалява 

населението в Североизточния и Югозападния район съответно с 2,4% и 1,2%. В края на 

първия период на изследването териториалното разпределение на населението е следното: 

в Северозападния и Северен централен район живее 12,3% от населението на страната, в 

Североизточния – 12,9%, в Югоизточния – 14,7%, в Южния централен – 20,2% и в 

Югоизточния 27,6%. Неравномерното разпределение на населението на територията на 

страната е заложено още в началото на изследвания период и се задълбочава към 2006 г. 

Изводите по отношение промените в броя на населението в периода 2000 – 2019 г. на 

регионално ниво са следните. Населението на страната намалява с 1 198 млн. души през 

изследвания период. Най-много население в абсолютни и относителни стойности губи 

Северозападния район, където през 2019 г. броят на населението е с 32% по-малък в 

сравнение с 2000 г. Намалението на населението в Северния централен район е с 26%. 

Следват Южния централен с намаление от 16,2%, Югоизточния с 15%, Североизточния с 

9,1% и Югозападния с 2,3%. Фигура 31 представя броя на населението в началото и края на 

изследвания период. 

Чрез Формула 4 ИЗП = (Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10) / 5, може да бъде изчислен здравния 

потенция на шестте района на страната в периода 2000 – 2019 г. На Фигура 3 са представени 

резултатите. 
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Фигура 3: Индекс на здравния потенциал по райони от ниво 2 в периода 2000 – 2019 г. 

 

 
Изчисления на автора 

 
Анализът на данните показва, че здравният потенциал на Северозападния район е 

най-нисък в страната с минимална промяна между първата и последната година от 

изследвания период – нараства от 0,15 през 2000 г. до 0,19 през 2019 г. Със слаб здравен 

потенциал е и Северния централен район, отново с минимална промяна от 0,18 през 2000 г. 

до 0,26 през 2019 г. С подобни показатели е и Североизточния район, чийто здравен 

потенциал е 0,30 през 2019 г. Близки до тези са стойностите и в Югоизточния район, който 

през 2019 г. е със здравен потенциал 0,39 – наблюдава се покачване от 0,06 пункта спрямо 

2000 г. С най-висок здравен потенциал в страната са Югозападния и Южния централен 

район, съответно 0,93 и 0,74 през 2019 г. В Югозападния район се отчита лек спад с 0,06 

пункта спрямо 2000 г. В Южния централен район е регистриран ръст от 0,21 пункта спрямо 

2000 г.  

Изследването на здравния потенциал на регионално ниво в периода 2000 – 2019 г. 

показва, че заложеното небалансирано развитие на районите в Северна и Южна България се 

задълбочава във времето. В сектора на здравеопазването се наблюдават сериозни 

диспропорции между районите. Северозападният район се характеризира с най-бързи 

темпове на намаляване и застаряване на населението, с най-висок Коефициент на смъртност 

(значително по-висок от средните стойности за страната) и с най-ниска продължителност на 

живота в страната. Стойностите на Индекса на здравния потенциал са изключително ниски 

и в другите два района от Северна България спрямо стойностите на районите в Южна 

България. Лечебните заведения и болничните легла са разпределени неравномерно на 

територията на страната, което означава, че на хората не са осигурени равни възможности 

за достъп до здравни услуги, особено на живеещите в малките, отдалечени от големите 

градове, населени места. Намаляването и застаряването на населението, както и 

обезлюдяването и обедняването на периферните населени места са проблеми, които 

изискват последователна здравна политика и целенасочени мерки, за да бъдат преодолени. 

Неравномерното разпределение на ресурсите на територията на страната поставя под въпрос 

цялостно регионалното развитие, защото всички райони в страната с изключение на 
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Югозападния вече са изоставащи спрямо средните стойности за ЕС по ключови показатели, 

касаещи не само здравеопазването, но също сферата на образованието, пазара на труда, 

културата, иновациите. Всички мерки, които се предприемат по отношение на системата на 

здравеопазване в средносрочен и дългосрочен план трябва да бъдат обвързани с 

демографските прогнози и променящите се потребности на населението във всички 

възрастови групи. 

 
ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 

 За изследването на потенциала на човешкия капитал в България се включват и 

ключови показатели, даващи информация за трудовия потенциал. За целите на изследването 

са избрани следните показатели: Средна годишна брутна заплата на наетите лица по трудово 

и служебно правоотношение в левове; Коефициент на икономическа активност; 

Коефициент на безработица; Брой на населението; Брутен вътрешен продукт в млн. лева.  

Чрез Формула 5: ИТП = (Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15) / 5, може да се изчисли Индекса 

на трудовия потенциал на регионално ниво в България в периода 2000 – 2019 г. Резултатите 

са представени на Фигура 5. 

 

 

Фигура 4: Трудов потенциал на районите от ниво 2 в България в периода 2000 – 2019 г. 

 

 
Изчисления на автора 

 

Резултатите от изчисленията на трудовия потенциал на районите от ниво 2 в 

България не се отличават от изчисленията на Индекса на образователния и Индекса на 

здравния потенциал. През 2019 г. водещо място в страната има Югозападния район със 

стойност на Индекса на трудовия потенциал 1,00. На второ място е Южния централен район 

със стойност 0,44. Следват Югоизточния – 0,36, Североизточния – 0,32, Северния централен 

– 0,25 и Северозападния – 0,00. Пазарът на труда и човешкия капитал са взаимосвързани. 

От една страна заплащането на труда зависи от инвестициите в човешкия капитал. От друга 

страна човешкият капитал се състои от знанията, уменията и други вродени и придобити 

характеристики, които зависят от отделния човек и които се определят от неговата 

продуктивност. В резултат от политическите, икономическите и социалните реформи в 
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България след 1990 г. настъпват структурни промени в заетостта. Промените в пазара на 

труда водят до нови изисквания към уменията и квалификацията на работната сила. 

Вследствие от тези процеси настъпиха значителни промени в заплащането на труда 

икономическата активност, безработицата, Брутния вътрешен продукт. Като се вземе 

предвид и влиянието на неравномерното разпределение на населението на територията на 

страната и тенденцията на постоянно намаляване на населението през последните 30 

години, в България съществуват значителни разлики в трудовия потенция на регионално 

ниво. Разликите в отделните показатели между отделните райони са в пъти. От направеното 

изследване на трудовия потенциал в периода 2000 – 2019 г. може да се направи извода, че 

тези разлики вместо да намаляват се задълбочават. 

 

СОЦИОКУЛТУРЕН ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ  

 

Четвъртият компонент на човешкия капитал, който ще бъде изследван е 

социокултурния потенциал на районите от ниво 2 в България.  

Взаимовръзката между социокултурната среда и човешкия капитал има двустранно 

проявление. От една страна социокултурната среда създава предпоставките и условията за 

получаване на образование от индивида, както и влияе на инвестиционните приоритети и 

възможности на индивида и неговото семейство. От друга страна разполагаемият човешки 

капитал определя културния и социален статус на индивида. Социокултурната среда влияе 

на икономическите субекти главно чрез морални, психологически и традиционни 

ограничение, които налага при реализацията на икономическите интереси, както и 

различният акцент и обществена оценка, които поставя в тези икономически отношения.90 

С помощта на Формула 6: ИСКП = (Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20) / 5 може да бъде 

изчислен Индекса на социокултурния потенциал на районите от ниво 2 в България в периода 

2000 – 2019 г. Резултатите от изчисленията са представени на Фигура 54. 

 

Фигура 5: Индекс на социокултурния потенциал на районите от ниво 2 в България в 

периода 2000 – 2019 г. 

 

 

 
90 Минчев, Д., К. Вълчев, „Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал“. Научни 
трудове на Русенския университет, 2014, стр. 9; 
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Изчисления на автора 

 

Фигура 6 показва средната стойност на Индекса на социокултурния потенциал на 

регионално ниво в периода 2000 – 2019 г. 

 

Фигура 6: Средна стойност на Индекса на сиоциокултурния потенциал на районите от 

ниво 2 в България 

 

 
Изчисления на автора 

 

Средната стойност на Индекса на социокултурния потенциал ни дава обобщена 

картина за целия период на изследването. На първо място по стойност на Индекса е 

Югозападния район – 0,69. Изключително близки са стойностите на Южния централен и 

Северния централен район, съответно 0,50 и 0,49. Близки стойности имат и Югоизточния и 

Североизточния район, съответно 0,34 и 0,30. Най-нисък е Индекса на социокултурния 

потенциал в Северозападния район – едва 0,15.  

След анализ на данните за всеки от показателите за социокултурния потенциал, може 

да се направи извода, че в периода 2000 – 2019 г. посещенията в театрите и музеите 

нарастват в цялата страна, но с различни темпове в отделните райони от ниво 2. Разликите 

в районите по отношение на този показател са задълбочават в края на периода на 

изследването спрямо 2000 г. Обобщените изводи за целия период на изследването 2000 – 

2019 г. сочат, че броят на регистрираните престъпления в страната намаляват значително за 

последните 20 години. В Югозападния и Североизточния район намалението е с 40%, в 

Южния централен с 33,3%, в Северния централен с 30,8%, в Югоизточния с 29,4% и в 

Северозападния с 23,5%. Анализът на данните в периода 2000 – 2019 г. показва, че 

потреблението на алкохол в България нараства значително през целия 20-годишен период. 

През 2019 г. Северният централен район е с най-високо потребление на алкохол в цялата 

страна – 39 литра средно на лице. Паралелно с нарастване на броя на театралните 

представления в цялата страна се наблюдава още една тенденция, а именно 

междурегионалните разлики се запазват. Представленията в Югозападния район (който през 

2019 г. е на първо място по брой театрални представления) са 4 пъти повече от 

представленията в Северозападния район (който през 2019 г. е на последно място). 
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За период от 20 години (2000 – 2019 г.) броят на културните институции в страната 

намалява значително. Най-голямо намаление се наблюдава в Североизточния район – с 

47,4%, следван от Южния централен с 39,6%. 

Разликите в Индекса на социокултурния потенциал на регионално ниво не са толкова 

големи колкото при Индекса на образователния, здравния и трудовия потенциал, където 

стойностите за Югозападния район са от 0,90 до 1,00. Индексът на социокултурния 

потенциал на Югозападния район е 0,69 и той отново е на първо място в страната. Южния 

централен и Северния централен район имат стойности съответно 0,50 и 0,49 или 

значително по-близки до тези на Югозападния. Въпреки това значителна остава разликата 

между Югозападния и Северозападния район, която при Индекса на социокултурния 

потенциал е 4,6 пъти. 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОТЕЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 

Индексът на интелектуалния потенциал се изчислява след като се пресметнат 

индексите на всеки от показателите. Фигура 7 представя промените в Индекса на 

интелектуалния потенциал за целия период на изследването. 

 

Фигура 7: Индекс на интелектуалния потенциал по райони от ниво 2 в периода 2000–2019 

г. 

 

 
 

Изчисления на автора 

Средната стойност на Индекса на интелектуалния потенциал за периода 2000 – 2019 

г. дава обобщена представа за динамиката на данните през целия период на изследването. 

На първо място с максималната възможна стойност е Югозападния район – със стойност на 

Индекса 1,0. Второто място се споделя от Североизточния и Южния централен район с 

Индекс 0,1. На трето място е Северния централен район с Индекс 0,07, на четвърто – 

Северозападния с Индекс 0,06 и на последно място е Югоизточния район с Индекс 0,05.  

Анализът на данните в периода 2000 – 2019 г. показва, че развитието на високите 

технологии в България през последните 20 години е изключително неравномерно на 
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регионално ниво. Високотехнологичната заетост на регионално ниво нараства, но е 

изключително неравномерна. Югозападния и Югоизточния район са в двата полюса. 

По отношение на показателя Разходи за НИРД като % от БВП на двата полюса са 

Югозападния и Северния централен район. Разходите за НИРД на регионално ниво 

нарастват през 2019 г. спрямо 2000 г., но разликите между Югозападния район (където 

разходите за НИРД са най-високи в цялата страна) и всички останали район в страната са от 

2 до 5 пъти. В допълнение на това България е сред осемте държави в ЕС с най-ниски разходи 

за НИРД, които са под 1%. 

Делът на учените и инженерите от последните 20 години показва, че този дял 

нараства във всички райони на страната, 

В края на периода на изследването 65% от изследователите са концентрирани в 

Югозападния район, а броят им е 14 пъти повече отколкото в Северозападния район (където 

изследователите са най-малко в цялата страна).  

Броят на лицата, заети с НИРД нараства трайно през последните 20 години. 

Междурегионалните разлики обаче намаляват незначително. През 2019 г. 57,7% от заетите 

с НИРД са концентрирани в Югозападния район и едва 4,7% в Северозападния (където е 

отчетена най-ниска заетост с НИРД). 

Най-значителни междурегионални разлики в страната се наблюдават именно по 

отношение на интелектуалния потенциал. Разликата в Индекса на интелектуалния 

потенциал между Югозападния район (който има максимална стойност) и Североизточния 

и Южния централен район (които са на второ място в страната по стойност на Индекса на 

интелектуалния потенциал) е 10 пъти. Разликата между Югозападния район и Югоизточния 

район (който е с най-ниска стойност на Индекса на интелектуалния потенциал) е 20 пъти. 

 

ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО РАЙОНИ ЗА 

ПЛАНИРАНЕ 

 

Общият индекс на потенциала на човешкия капитал (ОИЧК) се изчислява чрез 

Формула 8, а именно: (Образователен потенциал + Здравен потенциал + Трудов потенциал 

+ Социо-културен потенциал + Интелектуален потенциал) / 5. Резултатите от изчисленията 

са представени на Фигура 8. 

Фигура 8: Индекс на потенциала на човешкия капитал в България по райони от ниво 2 в 

периода 2000 – 2019 г. 
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Изчисления на автора 

 Демографските промени, миграцията и и чуждестранните преки инвестиции влияят 

на развитието на човешкия капитал.91 Мануел Хейтор анализира влиянието на политиките 

в сферата на науката върху процеса на развитие на човешкия капитал.92 Партньорствата и 

връзките между изследователските и академичните институции и бизнеса имат ключово 

значение. Човешкият капитал на една държава практически е способността да се използва 

науката за постигане на икономически и социален растеж. 

Изследването на потенциала на човешкия капитал в районите от ниво 2 в България 

чрез използване на статистически метод (подбор на конкретни показатели) и индексен 

анализ (изследване на промяната в обекта на изследване и относителното  му значение в 

общия резултат) доказва пряката връзка между демографските процеси и развитието на 

потенциала на човешкия капитал в страната. Анализът на всеки от подбраните показатели 

ясно очертава един от най-сериозните проблеми, пред които е изправена страната ни – 

демографският. Застаряването на населението и миграцията, които са характерни и за 

останалите държави в Европейския съюз, в България са фактори, водещи до намаляване на 

броя на населението и обезлюдяване на периферните територии – малките населени места с 

преобладаващо възрастно население без потенциал за развитие и чийто достъп до услуги е 

под въпрос. Заедно с това, неравномерното разпределение на населението на територията на 

страната е сериозно препятствие за провеждане на успешна регионална политика. 

Съществуват сериозни междурегионални диспропорции в областта на образованието, 

здравеопазването, социалната политика, културата и развитието на науката. Процесите на 

задълбочаващи се разлики на регионално ниво в комбинация с ниската раждаемост, 

високата смъртност, ниската плодовитост и емигрантските процеси водят до трудно 

обратима загуба на квалифицирана работна ръка в районите от ниво 2 като изключение 

прави единствено Югозападния район. По показателя БВП на човек от населението 

(определящ равнището на развитие), с изключение на Югозападния, всички останали 

райони на страната се нареждат сред десетте най-слаборазвити региони в ЕС от 2007 г. до 

днес за целия период на членство на България.  

Единствено ефективността на човешкият капитал може да бъде основен двигател за 

разширяване на производствените възможности и за създаване на добавена стойност в 

условията на намаляващо население и работна сила. Ефективността на човешкия капитал 

може да бъде постигната чрез осигуряване на качествено образование, обвързано пряко с 

нуждите на пазара на труда. 

В Глобалния доклад за развитието 2019 г. „Променящата се природа на работата“ на 

Световната банка се отправя препоръка към хората, фирмите и правителствата, в условията 

на променящия се характер на работата, да направят значителни инвестиции за увеличаване 

на човешкия капитал. В Доклада се казва още, че за икономическото оцеляване е 

необходимо основно ниво на човешкия капитал, като грамотност и математическа 

грамотност. Нарастващата роля на технологиите в живота и бизнеса означава, че всички 

видове работни места (включително тези с ниско ниво на умения) изискват по-развити 

когнитивни умения. Ролята на човешкия капитал също се засилва поради нарастващото 

 
91https://www.researchgate.net/publication/254297015_The_Influence_of_Migration_on_Human_Capital_Develo
pment ; 
92https://www.researchgate.net/publication/308948886_Science_Policy_for_an_increasingly_diverging_Europe ; 
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търсене на социално-поведенчески умения.93 На икономическо ниво човешкият капитал е 

положително свързан с общото ниво на въвеждане на напредналите технологии. Фирмите с 

по-висок дял на образованите работници са по-добри в иновациите. 

Понастоящем новите технологии, оборудването и други иновативни продукти 

съставляват 70-85% от ръста на Брутния вътрешен продукт на развитите държави от Западна 

Европа и Америка. В тях е концентриран 90% от световния научен потенциал и те 

контролират 80% от глобалния високотехнологичен пазар, чиято стойност се оценява на 3 

трилиона щатски долара – това надвишава пазара на сурови материали и енергийни ресурси. 

Огромен е и размерът на печалбите, които се реализират от продажбите на 

високотехнологични продукти. Годишно, обемът на експорта на наукоемки продукти носи 

на САЩ 700 милиарда долара, на Германия – 530 милиарда долара, на Япония – 400 

милиарда долара (Сумитра Дута, 2017, Световна организация за интелектуална 

собственост).94 Иновационния и интелектуален потенциал на човешкия капитал имат 

ключова роля за иновационната дейност и за ускоряване на икономическия растеж. 
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