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Abstract: The actuality of the problems related with the needs of complex and integral investigations in the field 

of spatial unemployment, which the main centre of gravity – Shumen needs are considered in the article. In the 

study the main typical features of the unemployment are presented as a serious social and economic problem of 

the investigated area – towns and villages in the period 1992 – 2011. By analysing the unemployment are used 

the following qualitative and quantitative indices: unemployed, unemployment rate, registered unemployed. 

Clarify the reasons for the territorial disparities in the distribution of the unemployed. Referred to them are 

recommendations for overcoming the problems connected with effective policy of the labour market and 

unemployed stabilize. 
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елта на изследването е да очертае пространствените особености на безработицата в 

зоната на гравитация на гр. Шумен за периода от последните три преброявания на 

населението през 1992 г., 2001 г. и 2011 г. и да се определят възникналите 

демографски и социално-икономически проблеми в регионален аспект.  

Реализирането на целта се осъществява чрез прилагане на система от подходи, основен от 

които се явява системно-структурният, прилагането на който способства за доказване на 

връзките между отделните населени места. Хронологичният подход се използва за 

проследяване на промените в характера на безработицата в категорията „време”, а 

хорологичният подход се прилага за установяване на пространствените закономерности между 

изследваните обекти, процеси и явления. От системата на методите са приложени разнообразни 

методи включващи: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, систематизация, класификация, 

оценка, критичен анализ на нормативни документи.  

За определяне зоната на гравитация на гр. Шумен, спрямо други съседни градове се 

прилага разработената от Ю. Медведков [4, с. 79] методика за определяне положението на 

разграничителната линия между зоните на влияние на два съседни града. След това се 

установява силата на влияние на съответния град спрямо всички останали градове в 

изследваната територия, която показва зоната на влияние в зависимост от масата (броя) на 

населението му.   

На базата на определени критерии в зависимост от пространствените форми на 

организация сред локалните системи [9, с. 30] и в зависимост от пространствения аспект на 

взаимодействие между малките и средни градове [1, с. 72] зоната на влияние на гр. Шумен 

може да се определи до 20 – 25 km, включваща среден град-център и 4 малки и много малки 

градове (Н. Пазар, В. Преслав, Каспичан и Плиска), изпълняващи ролята на центрове на по-

ниско йерархично ниво. При тях пространствения индекс на най-малкото съседство показва 

най-ниски стойности, което на практика доказва, че те се вписват най-точно в зоната на 

непосредствено влияние на гр. Шумен и в значителна степен са обърнати с „лице към 

територията”. Останалите градове в Шуменска област: Смядово, Каолиново и Върбица, 

попадат в зоната на опосредствено влияние.  
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Разпространението на тази социално-икономическа гравитация не е само линейно, но и 

площно. То се простира не само по посока на дадения съседен или най-близко разположен град, 

но интензитетът на това влияние се чувства и по отношение на всички други селища около 

съответния гравитационен център, който най-често е най-развитото градско селище в обсега на 

дадена област, община или на части от тях [3, с. 105]. 

В така очертаната зона на гравитация на гр. Шумен се включват 64 населени места от 

които 5 града и 59 села в общините Шумен (26 бр.), Н. Пазар (15 бр.), В. Преслав (11 бр.) и 

Каспичан (7 бр.). Тези общини имат сходни показатели, обособяват компактна територия в 

централните части на Шуменска област и граничат една с друга. Цялата зона на гравитация се 

обособява като обширна ивица по протежение на главната транспортна ос на региона. (Фиг.1). 

 Тя заема площ от 1521,9 км², което съставлява 44,9% от територията на Шуменска 

област и 1,4% от територията на България. През 1992 г. общият брой на населението в зоната на 

гравитация е 159 320 д. което съставлява 72,3% от населението на Шуменска област и 1,9% от 

населението на България. При последното преброяване през 2011 г. общият брой на 

населението е 131 886 д. или 73,1% от населението на Шуменска област и 1,8% от населението 

на България. Така за целия период 1992 – 2011 г. населението в зоната на гравитация на гр. 

Шумен намалява с 27 434 д. 

Градовете попадат в три категории: средни (от 30 хил. до 100 хил. ж.) – Шумен, малки 

(от 10 хил. до 30 хил. ж.) – Н. Пазар и много малки градове (до 10 хил. ж.) – В. Преслав, 

Каспичан и Плиска. Според съществуващия брой на населението в тях всички градове запазват 

категорията си за периода 1992 – 2011 г. Селата също попадат в три категории: средни (от 1000 

до 2000 ж.), малки (от 250 до 1000 ж.) и много малки (до 250 ж.). При преброяването през 2011 

г. в зоната на гравитация само 7 села (Дибич, Ивански, Мадара, Царев брод, Памукчии, 

Каспичан и Златар) са средни според броя на жителите си, 36 села са в категорията малки и 16 

села – много малки. Тенденцията за периода 1992 – 2011 г. е към намаляване броя на средните 

села, като продължава да се увеличава категорията на много малките села.  

Центърът на зоната на гравитация – гр. Шумен се откроява сред останалите населени 

места по степента на развитост на селищните си функции. Интегриращите му възможности са 

основоно по линия на административните и някои от социално-обслужващите му функции – 

образование, наука, култура, здравеопазване и социални дейности. В административно-

териториално отношение градът е областен и общински център. Градовете Н. Пазар (град от 

1883 г), Каспичан (до 1964 г. Гара Каспичан) и В. Преслав (град от 1883 г.) изълняват функции 

на вторични ядра и са административни центрове на отделните общини.   

При общо население от 131 886 ж., в зоната на гравитация, средната големина на едно 

населено място е 2061 ж., което е над средното за страната от 1382 ж. Обезпокоителен е фактът, 

че средната големина на едно селско населено място непрекъснато намалява и е 463 ж. (2011 

г.), което е близко до средната стойност на страната – 402 ж. Следователно според броя на 

жителите, преобладаващи са малките села и то в долната граница на класификацията. Главната 

особеност в развитието на населението в зоната на гравитация на гр. Шумен е намаляването на 

неговия брой и влошаване на параметрите на демографската ситуация, свързани със 

застаряването на населението и промените в репродуктивното му поведение.  
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Фиг. 1. Зона на гравитация на град Шумен 

 Безработицата е сравнително ново явление в българската социално-икономическа 

практика, което има социален характер, но е тясно свързана с процесите на икономическо 

развитие. Официално се счита, че до края на 80-те години на ХХ в. не съществува безработица 

в страната. Съвкупността на безработните лица е наблюдавана за първи път при преброяването 

през 1992 г.  

 Тя е неблагоприятно социално-икономическо явление тъй като влияе негативно на 

доходите, жизненото равнище и социалния статус. При определянето на безработните се следи 
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за едновременното изпълнение на няколко условия – горна възрастова граница, активно 

търсене на работа, вкл. регистрация в бюрата по труда, възможност да се започне предложената 

работа в кратък срок. [10, с. 98].  

Според критериите на НСИ безработни са всички лица в трудоспособна възраст, които 

към критичният момент на преброяването нямат работа, желаят да работят (и са в състояние да 

работят) и активно търсят работа [6, с. 11].  Според методологията на НСИ при преброяването 

на населението и жилищния фонд  през 2011 г. безработни са лицата на 15 и повече навършени 

години, които не са имали работа към критичния момент на преброяването, като едновременно 

с това са търсили активно работа и са били на разположение да започнат работа [7, с. 14].  

Според Международната организация на труда за безработен се счита този, който е без работа, 

активно търси работа и е на разположение на пазара на труда [5, с. 258].   

 Следователно безработицата е социално-икономическо явление, за което е характерно, 

че част от работната сила на дадена страна, административно-териториална единица или 

населено място не може да намери работа за по-къс или по-дълъг период от време [2, с. 26].  

Безработни са онези лица, на 15 и повече навършени години, които са работоспособни и търсят 

работа, но въпреки това не намират. Особено трайни лични и обществени проблеми създава 

продължителната безработица, защото води след себе си бедност и мизерно съществуване.   

 За измерване състоянието на безработицата за определен период на дадена територия се 

използват два основни показателя: брой на безработните към даден момент и коефициент на 

безработица. Измененията в безработицата съответстват на измененията на заетостта, защото те 

съставляват двата компонента на работната сила – заети и безработни лица. Независимо, че 

през целия период 1992 – 2011 г. абсолютният брой на заетите лица в зоната на гравитация на 

гр. Шумен превишава този на безработните се наблюдава негативната тенденция на 

непрекъснато намаляване както на броя, така и на относителния дял на заетите за сметка на 

безработните лица.  

Спадът на заетостта започнал още в края на 80-те години на ХХ в. под действието на 

негативните демографски и социално-икономически процеси води до освобождаването на 

работна сила, в резултат на което нараства броят на безработните и достига 10 629 д. през 1992 

г. Силен спад на заетостта и увеличаване на броя на безработните в цялата зона на гравитация 

се наблюдава през 2001 г. във връзка с продължаване на структурната реформа, закриване на 

нерентабилни предприятия, преструктуриране на отрасли от обслужващия сектор. При 

преброяването през 2001 г. броят на безработните лица е най-висок – 24 941 д. През следващите 

години се наблюдава относително задържане на заетостта и намаляване на броя на 

безработните, които достигат при преброяването през 2011 г. до 10 007 д. 

В цялата зона през 2011 г. се намират 2% от безработните лица в  България. От общия 

брой на безработните лица разпределението им показва най-голяма концентрация в община 

Шумен (63,4%), и по-малка в общините Н. Пазар (17,1%), В. Преслав (11,3%) и Каспичан 

(8,2%). Тенденцията на увеличаване броя на безработните лица между двете преброявания от 

1992 г. и 2001 г. се наблюдава във всички общини, като най-голямо е при община Шумен (с 

8455 д.). През 2011 г. се наблюдава намаляване на безработните, спрямо 2001 г., но само при 

община Шумен (с 782 д.) и община В. Преслав (с 311 д.) броят на безработните лица през 2011 

г. е по-малък отколкото през 1992 г.  

Безработицата се измерва с коефициент на безработица, който се изчислява като 

съотношение между броя на безработните лица и работната сила. При проследяване на 

неговите стойности по години на преброяване от 14,3% през 1992 г. той нараства до най-

високата си стойност от 34% през 2001 г. и достига 16,4% през 2011 г (Табл. 1).  

Таблица 1  

Работна сила и коефициент на безработица по местоживеене в зоната на гравитация на гр. 

Шумен според преброяванията 

 

Община Пребро- Население на 15 и Работна сила Коефициент на 
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яване 
 

повече навършени 
години, 

 брой 

общо заети безра-
ботни 

безработица 

брой брой брой % 

 
 
 
 

Шумен 

 
1992 г. 

в градовете 74361 45895 39995 5900 12,9 

в селата 13990 6441 5213 1228 19,1 

общо 88351 52336 45208 7128 13,6 

 
2001 г. 

в градовете 74938 45778 33435 12343 27,0 

в селата 12993 5979 2739 3240 54,2 

общо 87931 51757 36174 15583 30,1 

 
2011 г. 

в градовете 70443 41817 36559 5258 12,6 

в селата 11224 4098 3010 1088 26,5 

общо 81667 45915 39569 6346 13,8 

 
 
 
 

Нови 
пазар 

 
1992 г. 

в градовете 11165 7063 6043 1020 14,4 

в селата 5546 2670 2255 415 15,5 

общо 16711 9733 8298 1435 14,7 

 
2001 г. 

в градовете 11007 7035 4562 2473 35,2 

в селата 5101 2605 1253 1352 51,9 

общо 16108 9640 5815 3825 39,7 

 
2011 г. 

в градовете 10189 5535 4264 1271 23,0 

в селата 4170 1432 990 442 30,9 

общо 14359 6967 5254 1713 24,6 

 
 
 

 
Каспичан 

 
1992 г. 

в градовете 4260 2395 2145 250 10,4 

в селата 4127 1959 1584 375 19,1 

общо 8387 4354 3729 625 14,4 

 
2001 г. 

в градовете 4042 2383 1542 841 35,3 

в селата 4010 2093 668 1425 68,1 

общо 8052 4476 2210 2266 50,6 

 
2011 г. 

в градовете 3536 1744 1490 254 14,6 

в селата 3216 1167 603 564 48,3 

общо 6752 2911 2093 818 28,1 

 
 
 

Велики 
Преслав 

 
1992 г. 

в градовете 7993 4735 3856 879 18,6 

в селата 6389 3037 2475 562 18,5 

общо 14382 7772 6331 1441 18,5 

 
2001 г. 

в градовете 7704 4676 2939 1737 37,1 

в селата 5949 2892 1362 1530 52,9 

общо 13653 7568 4301 3267 43,2 

 
2011 г. 

в градовете 6660 3394 2786 608 17,9 

в селата 4962 1820 1298 522 28,7 

общо 11622 5214 4084 1130 21,7 

 
 
 
 

Общо 

 
1992 г. 

в градовете 97779 60088 52039 8049 13,4 

в селата 30052 14107 11527 2580 18,3 

общо 127831 74195 63566 10629 14,3 

 
2001 г. 

в градовете 97691 59872 42478 17394 29,1 

в селата 28053 13569 6022 7547 55,6 

общо 125744 73441 48500 24941 34,0 

 
2011 г. 

в градовете 90828 52490 45099 7391 14,1 

в селата 23572 8517 5901 2616 30,7 

общо 114400 61007 51000 10007 16,4 
По данни на НСИ и ТСБ-Шумен 

 

Така докато през 1992 г. коефициентът на безработица в цялата зона е с 2,1 пункта по-

нисък от средната стойност за България, през 2001 г. е с 1,4 пункта по-висок, а през 2011 г. 

също с 1,5 пункта по-висок спрямо този на страната.  
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Наблюдава се тенденцията, че във всички общини след пика през 2001 г. от 50,6% за 

община Каспичан, 43,2% за община В. Преслав, 39,7% за община Н. Пазар и 30,1% за община 

Шумен, при преброяването от 2011 г., независимо от намаляването на стойностите си, 

коефициента на безработица не може да достигне до нивото от 1992 г.  

Влияние върху неговото състояние оказва силния спад в производството под действие 

на неблагоприятни вътрешни и външни фактори в условията на преход към пазарно стопанство, 

ограничения достъп до външни кредитни пазари, отсъствието на значителни външни 

инвестиции, ограничаването на бюджетните субсидии за държавните и общинските фирми и 

влошаването на финансовото състояние на големи групи предприятия.  

Коефициентът на безработица през 2011 г. все още е висок в общините Каспичан, Н. 

Пазар и В. Преслав. И през трите години на преброяване на населението с най-ниски стойности 

на коефициента на безработица е община Шумен.  

Състоянието на коефициента на безработица по типове населени места показва, че през 

целия период 1992 – 2011 г. той е с по-ниски стойности в градовете, отколкото в селата. През 

1992 г. 13,4% от безработните са в градовете, а 18,3% в селата, след което следва рязко 

увеличаване с 15,7 пункта в градовете и с 37,3 пункта в селата през 2001 г. При преброяването 

през 2011 г. 14,1% от безработните са в градовете и 30,7% в селата (Табл. 1).  

 При преброяването от 1992 г. стойностите на коефициента на безработица варират от 

13,6% за община Шумен до 18,5% за община В. Преслав. В общините Каспичан (14,4%) и Н. 

Пазар (14,7%) стойностите варират около средната за цялата зона на гравитация. По населени 

места преобладават различни аспекти в динамиката на коефициента на безработица (Фиг. 2). 

 При сравняване на равнището на безработица отделните населени места могат да се 

обособят в следните 5 групи: под 10%, от 10 до 20%, от 20 до 30%, от 30 до 40% и над 40%.  От 

всички населени места коефициент на безработица под средната стойност за цялата зона на 

гравитация (14,3%) се наблюдава в 28 населени места. От тях 14 населени места, които 

съставляват 21,9% от всички селища, попадат в групата с най-нисък коефициент на безработица 

– под 10%. 
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 Фиг. 2. Равнище на безработица на населението според преброяването от 1992 г. (в %) 

  Най-голям брой населени места – 29 (45,3% от всички селища) попадат в групата с 

равнище на безработица от 10 до 20%. Тук се включват и градовете Шумен, Н. Пазар, В. 

Преслав и Каспичан. В следващата група (20 – 30%) се включват 14 населени места (21,9%), а в 

групата с високо равнище на безработица (30 – 40%) попадат 6 населени места (9,3%) – селата 

Вехтово, Друмево, Кладенец, Салманово, Златна нива и Сечище. Единственото селище, което 

показва най-високо равнище на безработица – 54,9% е с. Косово. На изследваната територия 

няма нито едно населено място, което да има изключително висок коефициент на безработица 

(над 4 пъти по-висок от средния за зоната). 

 При преброяването от 2011 г. коефициентът на безработица нараства до 16,4%, или с 2,1 

пункта спрямо 1992 г. Той е най- висок в община Каспичан (28,1%), община Н. Пазар (24,6%) и 

община В. Преслав (21,7%). Единствено община Шумен (13,8%) отчита стойност под средното 

ниво. Неблагоприятните тенденции в динамиката на коефициента на безработица, започнали от 

2001 г. се проявяват на териториален принцип и по населени места (Фиг. 3). 
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 Само в 14 населени места се наблюдават по-ниски стойности на коефициента на 

безработица от средното равнище за изследваната територия. Групата с най-ниско равнище на 

безработица – под 10% включва гр. Плиска и селата Коньовец, Костена река, Хан Крум и 

Преселка. В сравнение с 1992 г. само гр. Плиска и с. Костена река запазват мястото си в тази 

група непроменено. Практически коефициентът на безработица за с. Костена река е нулев и 

всички икономически активни (само 10 бр.) са заети лица. Селата Преселка (също с нулев 

коефициент) и Хан Крум показват тенденция към понижаване на коефициента на безработица, 

но се увеличава относителният дял на икономически неактивните лица спрямо населението на 

15 и повече навършени години. Единствено с. Коньовец значително понижава коефициента си 

на безработица и се придвижва от групата 20 – 30%.  

 Намалява групата населени места (от 29 на 15 бр.) с коефициент на безработица от 10 до 

20% в сравнение с 1992 г. Те съставляват 25,4% от общия брой на всички селища. Мястото с в 

нея запазват непроменено гр. Шумен, гр. В. Преслав, гр. Каспичан и селата В. Друмев, Дибич, 

Мадара, П. Волово, Енево, Тръница, Драгоево. Към тях се присъединяват селата Белокопитово, 

Лозево, Мараш, Царев брод и Осмар от групата с равнище на безработица под 10%.  

 Групата с равнище на безработица от 20 до 30% включва 12 селища (20,3%), като мястото 

си в нея запазват само с. Градище и с. Жилино. При всички останали населени места попадащи 

в тази група (гр. Н. Пазар, с. Р. Димитриево, с. Средня, с. Струино, с. Памукчии, с. Правенци, с. 

Кочово, с. Тоица), стойностите на коефициента на безработица нарастват спрямо 1992 г.  

 Най-негативна е тенденцията за с. Овчарово, при което през 1992 г. равнището на 

безработица е под 10%. Населените места с коефициент на безработица от 30 до 40% се 

увеличават от 6 на 12 през 2011 г., като мястото си в нея единствено запазва с. Сечище. Към 

тази група се присъединяват селата Ивански, Мировци, Миланово, Мостич (от групата 20 – 

30%); селата Ст. Михайловски, Могила, Имренчево (от групата 10 – 20%) и селата Върбяне и 

Кюлевча (от групата под 10%).  
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 Фиг. 3. Равнище на безработица на населението според преброяването от 2011 г. (в %) 

 

  Неблагоприятните тенденции в равнището на безработица се потвърждават от факта, че 

коефициент над 40% се наблюдава в 15 населени места, които съставляват 25,4% от всички 

селища. Тук отново попада с. Косово, което увеличава високия си коефициент на безработица 

(79,3%) и е единственото населено място в зоната на гравитация, което показва изключително 

високо равнище на безработица, превишаващо над 4 пъти средното за цялата зона. Като се има 

предвид, че образователната структура е една от важните качествени характеристики на 

безработицата, тъй като от нея зависи конкурентната способност на всяко лице на трудовия 

пазар, именно в с. Косово се наблюдава най-висока концентрация на население с начално и 

незавършено образование – 58%. Според етническата си структура с. Косово попада към 

групата населени места със смесено население, с преобладаване на  ромския етнически елемент 

(77,1%). Поради затруднената им реализация те представляват основна част от контингента на 

продължителната безработица.  
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Останалите населени места попадащи в тази група са селата Вехтово, Друмево, 

Салманово, Златна нива (от групата с 30 – 40%), Каспичан, Златар, Суха река (от групата с 20 – 

30%), Новосел, Черенча, Войвода, Марково, Мокреш (от групата с 10 – 20%), Избул и Стан (от 

групата с под 10%).  При всички тях основната степен на завършено образование е с най-висок 

относителен дял, като с над 50% се открояват с. Суха река, Избул и Войвода. Още по-

неблагоприятна е ситуацията при селата Вехтово, Друмево, Новосел, Салманово, Златна нива, 

Каспичан, Златар, Мокреш, където относителният дял на населението с начално и незавършено 

начално образование е над 30%.  

Така влошената образователна структура, води след себе си и до неблагоприятна 

професионална структура и липсата на конкурентоспособност на трудовия пазар, поради 

предлагането на по-ниско квалифициран труд. Повечето от населените места са със смесено 

население с преобладаване на ромска (с. Златна нива, с. Каспичан), турска (с. Вехтово, с. 

Друмево, с. Новосел, с. Черенча, с. Войвода, с. Избул, с. Мокреш) или българска, сред която 

преобладава ромска етническа общност (с. Салманово, с. Стан, с. Марково, с. Златар, с. Суха 

река), при които се отчита по-нисък относителен дял на лица с висше и средно образование и 

същевременно нарастване делът на завършилите основно и начално и незавършено начално 

образование. С висок коефициент на безработица се открояват с. Черенча (58,8%), с. Марково 

(57,7%), с. Друмево (56%), с. Златар (54,2%), с. Суха река (52,%), с. Войвода (51,5%). 

 В отделните териториални единици преобладават различни аспекти на безработицата като 

сериозен социално-икономически проблем. Те имат специфични особености при различните 

групи население. Реализацията на безработните лица на пазара на труда е в пряка зависимост от 

пола, възрастта, образователните и професионални характеристики, етническата 

принадлежност.  

  От общият брой на безработните лица през 2011 г. в цялата зона на гравитация 

(наблюденията на работната сила, провеждани от НСИ, възприемат принципа на 

самоопределянето на лицата като безработни) преобладават безработните мъже – 5572 д. 

(55,7%), спрямо безработните жени – 4435 д (44,3%). Това съотношение не прави изключение 

от съотношението за България: 58,2% безработни мъже и 41,8% безработни жени. Във всички 

общини безработните мъже преобладават над безработните жени и в абсолютен брой и като 

относителен дял [8, с. 61].  С най-висок относителен дял от общия брой на всички безработни 

лица са безработните мъже в община В. Преслав – 56,7%, следвани от община Н. Пазар – 

55,9%, община Шумен – 55,5% и община Каспичан – 55,1%.  

  Като абсолютен брой най-много са безработните мъже (3522 д.) и безработните жени 

(2824 д.) в община Шумен. Коефициентът на безработица за цялата зона при мъжете е 17,6% и 

15,5% за жените. Най-ниска е безработицата и при мъжете (15%) и при жените (13%) в община 

Шумен. Останалите общини имат коефициенти на безработица по-високи от средната стойност. 

Най-висока е безработицата при мъжете в община Каспичан – 28% и община Н. Пазар – 26%, 

докато в община В. Преслав тя е 22,9%. При безработните жени с висока стойност на 

коефициента на безработица се отличава община Каспичан – 28,7%, следвана от Н. Пазар – 

23,5% и В. Преслав – 20,8%.  

 На анализираната територия са налице и различия по отношение на участието на трудовия 

пазар на лицата от различните етнически групи. При преброяването през 2011 г. като 

безработни лица са се самоопределили 5434 д. (59,3%) от българската етническа група, 2229 д. 

(24,3%) от турската, 1306 д. (14,3%) от ромската, 129 д. (1,4%) от друга етническа група и 61 д. 

(0,7%) не се самоопределят към нито една от етническите групи [8, с. 47].   

 Това съотношение се запазва при всички общини с изключение на Каспичан където 

относителният дял на безработните от ромската етническа група (20,6%) изпреварва този на 

турската етническа група (19,3%). Най-висок коефициент на безработица сред всички 

етнически групи е регистриран при ромската – 59,1%, а най-нисък при българската – 12,4%. 

При турската етническа група той е 23,4%.  
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  Във всички общини стойностите на коефициента на безработица при ромската 

етническа група са над 55%, като най-високи са при  общините Н. Пазар (64,1%), В. Преслав 

(61,3%) и Каспичан (58,6%). Населените места разположени в тях, където ромите са първа 

(селата Косово, Каспичан, Златна нива, Жилино) или втора (селата Вехтово, Друмево, Ст. 

Михайловски, Велино, Салманово, Златар) по численост етническа група имат неблагоприятни 

образователни характеристики – голям брой неграмотни и слабо образовани, ниска степен на 

записване на учениците в началното, основното и средно образование. Липсата на 

квалифицирана работна сила и наличието на безработни младежи до 25 г. с ниска или 

нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови 

компетентности са в тясна връзка с образователния ценз и влияят негативно върху социално-

икономическото им развитие.    

Определянето на абсолютния брой на безработните лица се извършва освен чрез 

редовно провеждани статистически наблюдения на работната сила на НСИ и чрез 

административната система за регистриране на безработните в лицето на Агенцията по 

заетостта към МТСП. Тя се основава на акта на доброволната регистрация на безработните 

лица в съответните бюра по труда. Търсенето на работа включва извършването на определени 

действия от страна на индивида като регистрация на трудовата борса, молби за назначаване, 

проверки за работа в предприятия и фирми, поместване или отговаряне на обяви в пресата, 

търсенето на съдействие от роднини и познати за намиране на работа, явяването на изпит, тест 

или интервю за кандидатстване за работа и др. Броят на регистрираните безработни лица и 

тяхната динамика в зоната на гравитация са представени в табл. 2.  

 Абсолютният брой на регистрираните безработни намалява с 3 840 д. от преброяването 

през 2001 г. до следващото през 2011 г. Съответно и коефициентът на безработица (изчислен на 

база на регистрирани безработни лица) се понижава от 12,8% до 9,1%. Най-ниски стойности 

през 2011 г. се отчитат при община Шумен (6,2%), а най- високи при общините Каспичан 

(21,9%) и Н. Пазар (18,3%). Това е така, поради значително по-благоприятния бизнес климат и 

по-активното търсене и предлагане на работа на пазара на труда в община Шумен. 

За решаване на проблема с териториалните различия при безработицата е необходимо да 

се окаже подкрепа, продиктувана не само от социално-икономическото развитие, но и от 

географските особености. Тя следва да се насочи към икономическо стимулиране и създаване 

на работни места в общините Каспичан, Н. Пазар, В. Преслав, в които стандартът на живот е 

по-нисък от средния, и в които има висок брой безработни лица. През периода 2011 – 2013 г. се 

наблюдава тенденция на нарастване от 5545 д. (2011 г.) до 6135 д. (2013 г.). През 2014 г. се 

прекъсва тригодишната негативна тенденция на нарастване на абсолютния брой на 

безработните, като в сравнение с 2013 г. те намаляват с 398 лица достигайки до 5737 д.   

 

Таблица 2  

Регистрирани безработни лица в бюрата по труда за периода 2001 – 2014 г. 

 

 

Община 

 

Година 

 

 

 

Общо 

регистрирани 

Регистрирани безработни лица 

на възраст до 29 

години, включително 

с продължителност на 

регистрацията повече от 1 г. 

брой брой % брой % 

 

 

Шумен 

2001 5241 1391 26,5 2397 45,7 

2011 2854 591 20,7 525 18,4 

2012 3102 609 19,6 508 16,4 

2013 3259 603 18,5 606 18,6 

2014 2713 433 16,0 739 27,2 

 

 

Нови пазар 

2001 1886 474 25,1 875 46,4 

2011 1272 255 20,0 469 36,9 

2012 1314 288 21,9 492 37,4 

2013 1321 278 21,0 366 27,7 

2014 1478 255 17,3 531 35,9 

 2001 971 282 29,0 434 44,7 
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Каспичан 

2011 638 127 19,9 196 30,7 

2012 594 117 19,7 174 29,3 

2013 668 111 16,6 164 24,6 

2014 723 105 14,5 235 32,5 

 

 

Велики Преслав 

2001 1287 314 24,4 621 48,3 

2011 781 114 14,6 284 36,4 

2012 832 117 14,1 221 26,6 

2013 887 124 14,0 297 33,5 

2014 823 87 10,6 314 38,2 

 

 

Общо 

2001 9385 2461 26,2 4327 46,1 

2011 5545 1087 15,6 1474 26,6 

2012 5842 1131 19,4 1395 23,9 

2013 6135 1116 18,2 1433 23,4 

2014 5737 880 15,3 1819 31,7 

По данни на НСИ, Агенция по заетостта към МТСП, Дирекция БТ – Шумен, Дирекция БТ – Н. 

Пазар, Дирекция БТ – В. Преслав   

 

Анализът на териториалното разпределение на безработицата показва определени 

различия в профила на регистрираните безработни лица в съответните бюра по труда. Като 

основни целеви групи на пазара на труда се очертават безработни младежи на възраст до 29 г. и 

продължително безработни лица (Табл. 2). 

Според Агенцията по заетостта регистрираните безработни се включват в 9 групи в 

зависимост от възрастта (до 19 г., от 20 до 24 г., от 25 до 29 г., от 30 до 34 г., от 35 до 39 г., от 40 

до 44 г., от 45 до 49 г., от 50 до 54 г., над 55 г.). Открояват се два основни групи безработни 

лица, които най-трудно се реализират на пазара на труда: младежи до 29 г. и лица над 55 г. 

Безработните младежи до 29 г. включително попадат в категорията младежка безработица и са 

сред най-уязвимите на пазара на труда. Загубата на умения или пропускането на възможност за 

тяхното придобиване е един от основните рискове, които се асоциират с младежката 

безработица.  

Общият брой на безработните младежи в зоната на гравитация се свързва с тенденцията 

на понижаване на относителния им дял спрямо всички безработни от 26,2% през 2001 г. до 

15,6% през 2011 г. 

Най-голямо намаляване на относителния дял се отчита при община В. Преслав – с 9,8 

пункта и община Каспичан – с 9,1 пункта и по-малко при община Шумен – с 5,8 пункта и 

община Н. Пазар – с 5,1 пункта. След 2011 г. отново се наблюдава нарастване на относителния 

дял на безработните младежи на 19,4% през 2012 г. с лек спад до 18,2% през 2013 г. за да 

достигне 15,3% през 2014 г., когато са регистрирани само 880 безработни младежи.  

Това е в резултат на специфичните програми и мерки, към които се насочват 

младежите. Поетапното въвеждане на Гаранцията за младежта в България започнало през 2014 

г. е обвързано с реализирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция 

за младежта 2014 – 2020 г., чиято основна цел е активиране и интегриране на младежите на 

пазара на труда.  

Мерките според Закона за насърчаване на заетостта (2001 г.) за различните подгрупи 

младежи – с ниско образование и без квалификация, без трудов опит, със средно и висше 

образование, но без първа работа, продължително безработни младежи ще продължат да се 

прилагат на територията на зоната на гравитация. Сред причините за младежката безработица 

са липсата на условия за плавен преход от училище или ВУЗ към работа. Негативна тенденция 

е, че придобитите знания, умения и компетенции не съответстват на търсенето на пазара на 

труда и в частност недостигът на практически умения на завършилите образователна степен 

младежи.  

За намаляване на младежката безработица ще допринесе и стартиралата нова схема 

„Активни” на ОП „Развитие на човешките ресурси” за идентифицирането на младежи до 29 г., 

които не работят, нямат завършено образование, в риск от социално изключване, от 

маргинализирани общности. Целта е тяхното включване в обучение за придобиване на 
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професионални умения и квалификация или връщането им в образователната система. В такъв 

проект „Аз съм активен” от 2016 г. участва община Шумен с продължителност от 21 месеца.  

  Продължителната безработица е негативно явление на пазара на труда и затова 

осигуряването на условия и възможности за трудова заетост на продължително безработните 

лица е сред основните приоритети на активната политика на пазара на труда. През 2001 г. 

регистрираните с престой над една година в ДБТ Шумен, Н. Пазар и В. Преслав са 4327 д. и 

съставляват 46,1% от всички регистрирани безработни лица. Благоприятна тенденция е, че през 

2011 г. техният брой намалява с 2853 д. и спада до 1474 д., а относителният им дял е 26,6%. 

През следващите две години техният относителен дял продължава да намалява и през 2013 г. 

достига 23,4% след което отново следва увеличаване както на общия брой (1819 д.), така и на 

относителния им дял (31,7%) през 2014 г. 

Във всички общини тази тенденция се запазва, като в община Шумен и община В. 

Преслав през 2013 г. има по-висок относителен дял спрямо 2012 г. Степента на социално-

икономическо развитие и структурата на икономиката са от съществено значение за 

териториалното разпределение на продължително безработните лица.  

През 2014 г. с най-висок относителен дял на продължително безработни лица се 

очертават общините В. Преслав – 38,2%, Н. Пазар – 35,9%, Каспичан – 32,5%, а с най-нисък 

община Шумен – 27,2%. Запазващият се висок дял на тази група от безработни лица показва, че 

те не са сред предпочитаната работна сила на пазара на труда и е необходимо да бъдат 

включвани в програми за субсидирана заетост (инструмент за осигуряване на заетост на 

безработните лица в периоди, когато сезонното търсене на труд е слабо, особено на безработни 

в неравностойно положение на пазара на труда и приоритетно в региони, които са по-слабо 

развити).  

Продължителният престой в Бюрата по труда намалява шансовете на безработните за 

намиране на работа. В много случаи, наред с необходимата квалификация, работодателят 

поставя изисквания и за наличие на трудов стаж по специалността, а това допълнително 

удължава престоя на пазара на труда на безработните, които никога не са работили. 

Реинтеграцията на продължително безработните лица в заетостта се затруднява от ниския 

образователен ценз или отсъствието на образование, липсата на професия, специалност и 

квалификация. Възможността те да започнат работа намалява пропорционално на 

продължителността на престоя им без работа.  

Основните последствия от продължителната безработица увеличават риска от 

намаляване на доходите, загуба на умения и пропуснат шанс за добиване на работен опит, а от 

там и ниска личностна мотивация и обезкуражаване. Крайният ефект от продължителната 

изолация от пазара на труда е задълбочаващото се социално изключване, което е тясно 

свързано с риск от изпадане в бедност. Това налага да се вземат спешни и неотложни адекватни 

мерки, чрез които да се спре по-нататъшното нарастване на абсолютния брой и относителния 

дял на продължително безработните лица с престой в бюрата по труда над 1 година на 

изследваната територия. Наложително е тази група в неравностойно положение на пазара на 

труда да бъде изведена сред най-приоритетните в активната политика по заетостта на 

регионално ниво.  

Инициативите на активната политика на пазара на труда се финансират от Държавния 

бюджет и съфинансират от Европейския социален фонд чрез изпълнение на Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. В този период в зоната на гравитация 

са изпълнени следните проекти по източници на финансиране: 

- „Шанс за интеграция на пазара на труда” с продължителност от 1 г. (2012 – 2013 г.) по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” с цел успешна интеграция на лица от уязвими групи на 

пазара на труда, чрез предоставяне на обучение за придобиване на професионална 

квалификация и осигуряване на заетост; 

- „Взех живота си в свои ръце” с продължителност от 1,5 г. (2012 – 2013 г.) с цел 

обединяване усилията на заинтересованите страни на територията на община Шумен, 
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включително на структурите на гражданското общество за мотивация и подкрепа на най-

рисковата и уязвима група сред безработните, обезкуражените и неактивните лица, като 

приоритетно се насърчава включването на лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо 

включване в заетост, и повишаване на икономическата им активност на пазара на труда, 

повишаване на конкурентоспособността им сред нискоквалифицираните работници, и 

създаване на условия за трайна заетост;   

- „Моята квалификация и мотивация” с продължителност от 1 г. (2013 – 2014 г.) с цел 

предоставяне на възможност за обучение за придобиване или повишаване на професионалната 

квалификация, както и за обучение по ключови компетентности на безработни лица 

регистрирани в БТ в цялата територия. Мотивация и подкрепа на тези безработни лица, с цел 

повишаване на икономическата им активност за последващо включване на пазара на труда, 

повишаване на конкурентоспособността им чрез квалификация и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване; 

 - „Рока на път” с продължителност от 1 г. (2013 – 2015 г.) с цел насърчаване 

географската мобилност на работната сила в община Каспичан и на тази база повишаване 

производителността и адаптивността на заетите в „Рока България” АД, стимулиране 

гъвкавостта на пазара на труда; 

 - „С грижа за интеграцията на учениците от етническите малцинства” с 

продължителност от 1 г. (2012 – 2013 г.) с цел подпомагане равния достъп до образование и 

засилване мотивацията за пълноценно участие в образователния процес на учениците от 

етническите малцинства на територията на община Каспичан. 

Независимо от реализираните проекти и участия в ОП РЧР все още не се наблюдават 

осезателни ефекти. Необходими са многократно повече ресурси и усилия. Стопанският живот е 

съсредоточен основно в община Шумен. Общините Н. Пазар, В. Преслав и Каспичан са крайно 

зависими от помощта на държавата, тъй като поради недостатъчния си икономически 

капацитет собствените им приходи покриват твърде малка част от публичните им разходи.   

Намаляването на броя на заетите лица, повишаването на тяхната възраст, 

недостатъчният относителен дял на хората с висше образование, и наличието на лица с ниско 

образование и ниска степен на квалификация водят до появата на проблеми на пазара на труда. 

От една страна на него съществува един сравнително висок процент безработни лица, а от 

друга е налице дефицит на кадри в професии изискващи високо образование и квалификация. 

За да се постигне устойчив икономически растеж на динамично променящият се трудов пазар 

се изисква наличието на квалифицирана и мотивирана работна сила.  

С разработването и прилагането на инициативи за заетост се цели увеличаване на 

заетостта и да се стимулира развитието на отделните териториални единици с насоченост към 

преодоляване на регионалните различия. Основната цел на програмите за заетост е 

ограничаване разпространението на безработицата и съкращаване на нейната продължителност 

в ареали с неблагоприятни социално-икономически условия. 

През 2014 г. намалява, както размерът на обезпечените финансови ресурси, така и броят 

на включените в инициативата на активната политика на пазара на труда безработни и заети 

лица. Осигуряването на условия и възможности за трудова заетост на продължително 

безработните лица създава схемата „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, която предлага както обучение, така и последваща заетост, като част от безработните 

лица се включват и в обучение и в заетост след обучение. Стартирането на новите схеми по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. акцентира върху трайно 

възстановяване на трудовите навици на най-неравнопоставените групи, включително на 

продължително безработните лица, тяхната реинтеграция на пазара на труда, осигуряване на 

устойчива и качествена заетост, излизане от системата на социалното подпомагане.   

Върху състоянието и динамиката на пазара на труда в зоната на гравитация влияние 

оказват следните стопански и демографски процеси: 

- спад в производството по действие на неблагоприятни вътрешни и външни фактори в 
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условията на преход към пазарно стопанство; 

- ограничен достъп до външни кредитни пазари; 

- отсъствие на значителни външни инвестиции; 

- ограничаване на бюджетните субсидии за държавните и общинските фирми и влошаване 

на финансовото състояние на големи групи предприятия; 

- намаляване на общия брой на населението поради ниска раждаемост, увеличена 

смъртност и постоянен процес на изселване на лица в трудоспособна възраст; 

- неблагоприятни демографски и възрастови характеристики, свързани с висок 

коефициент на възрастова зависимост и нисък коефициент на демографско заместване, в 

резултат на което съществуват минимални шансове за възпроизводство на трудоспособно 

население; 

- намаляване на заетостта поради съкращение на работни места в почти всички отрасли и 

дейности; 

- постоянна безработица за определени социални, професионални и образователни групи, 

както и сравнително висока младежка безработица; 

- ниска образователна и професионално-квалификационна степен на продължително 

безработните лица. 

 За да се повиши ефективността на провежданата политика на пазара на труда и 

стабилизиране на заетостта е необходимо да се предприемат и осъществят действия в следните 

области: 

- Намаляване на безработицата и ограничаване на бедността чрез осигуряване на равни 

възможности за достъп до образование и професионална квалификация. 

- Разработване и прилагане на програми за ограмотяване и професионална квалификация 

на безработни представители на рискови социални и етнически групи. 

- Разработване заедно с представители на браншовите организации и бизнес субектите на 

съвместна програма за професионално обучение. 

- Разработване и прилагане на програми за преквалификация на продължително 

безработните лица със средно и по-високо образование. 

- Обвързване на обучението за придобиване на професионална квалификация и 

преквалификация с последваща заетост, с цел интеграция на първичния пазар на труда. 

- Засилване на взаимодействието между образователните и административните 

институции и бизнеса в разработването и осъществяването на квалификационни програми с цел 

повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост, както и анализи за 

потребностите от кадри на съществуващия бизнес. 

- Предприемане на общи съгласувани действия между фирмите, работодателите, местните 

органи и бюрата по труда при улесняване на достъпа до посредническите услуги по заетостта с 

цел привличане на неактивните лица на пазара на труда. 

- Изграждане на единна информационна система за потребностите от работна сила с 

определена квалификация по икономически дейности и класове професии, с цел повишаване 

ефективността на предоставяното обучение. 

- Насърчаване на заетостта чрез стимулиране на предприемаческия дух и насърчаване на 

заетостта чрез практически мероприятия, програми и проекти ориентирани към постигането на 

съответния конкретен резултат. 

- Участие в национални и международни програми за субсидирана заетост в периферните 

североизточни и южни части, в които липсва развит първичен пазар на труда. 

- Усъвършенстване на системата за социално подпомагане чрез засилване на контрола 

върху лицата, за които социалното подпомагане е начин на живот, и за които паричното 

подпомагане има демотивиращ ефект за активно търсене на трудова реализация. 

- Значително подобряване на дейностите и мерките на институциите с цел създаването на 

необходимата среда за труд, образование, социални и здравни грижи, като основна 

предпоставка за реализиране на последваща заетост.    
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