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дин от важните въпроси при всяко изследване на географските обекти и явления 

е въпросът за определяне на границите, в които протичат процесите им. Много 

често това не са точно прокарани линии, а ивици, в които процесите и връзките 

постепенно изменят своята интензивност. Понятието „граница”, Алаев [1, с. 73] изяснява по 

следният начин: „линиите в географията са еднакво подредени точки, имащи еднакви показате-

ли (в този случай е налице изолиния), или фиксиращи еднакви отношения към ядрата на 

близките таксони (в този случай е налице граница между разглежданите таксони)”.   

При определянето на границите (делимитация) е от съществено значение 

локализирането на изследвания обект. Терминът „локализация” произлиза от латинския корен 

„loco”, който означава поставям, разполагам. В речника на чуждите думи в българския език [8, 

с. 493], локализацията се определя като „съсредоточаване, ограничаване на определен участък”, 

а локализирам според същия източник е „ограничавам нещо в точно определени граници”. 

В процеса на локализация могат да намерят място следните елементи: 

-  обект на разполагане; 

-  място за разполагане на този обект (средата); 

- основание за сближаването на изследвания обект с избраната среда.   

В резултат на приложена методика [3, с. 103; 4, с. 79], включваща определяне 

гравитационната сила на влияние на гр. Шумен, потенциала на влияние на гр. Шумен към 

останалите градове и потенциала на влияние на съседните градове върху гр. Шумен, 

териториалния обхват на зоната на гравитация включва града-център и градовете Н. Пазар, В. 

Преслав, Каспичан и Плиска, заедно с административната територия на която те изпълняват 

ролята на центрове на общини. Тези общини имат сходни показатели, обособяват компактна 

територия в централните части на Шуменска област и граничат една с друга. В така очертаната 

зона на гравитация на гр. Шумен се включват 64 населени места от които 5 града и 59 села от 

които 26 бр. в община Шумен, 15 бр. в община Н. Пазар, 11 бр. в община В. Преслав и 7 бр. в 

община Каспичан.  

Е 
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Трябва да посочим, че тази зона на гравитация се формира от редуването на малки 

локални зони, като Каспичан – Плиска в североизточната част и В. Преслав – в югозападната 

част. Цялата зона на гравитация се обособява като обширна ивица по протежение на главната 

транспортна ос на региона. Транспортната достъпност на опорните градове Н. Пазар, Каспичан, 

Плиска и В. Преслав до гр. Шумен е до 30 мин. На всички останали населени места до гр. 

Шумен същата е до 60 минути, като 81,4% от тях са на транспортна достъпност до 30 мин. 

Следователно мястото на гр. Шумен, като център на обособената зона на гравитация се 

определя както от броят на населението му, така и от наличието на неговия хинтерланд като 

реално условие за развитие на пространствените и функционални връзки с всички попадащи 

селища.  

Актуалността на засегнатата проблематика е свързана с необходимостта, че в 

разглежданата територия с център гр. Шумен досега не са осъществени комплексни и 

интегрирани изследвания на количествените и качествени параметри на трудовия потенциал в 

посока на извеждането на преден план на специфичните особености, предимства и дефицити в 

демографското развитие, които могат да спомогнат за реализиране на политики за устойчиво 

развитие.  

Целта на изследването е да очертае общата картина на пространствените особености в  

заетостта 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 

проблеми в регионален аспект.  

Реализирането на целта се осъществява чрез прилагане на система от подходи и методи. 

Основен подход се явява системно-структурният, прилагането на който способства за 

доказване на връзките между отделните населени места. Хорологичният подход се прилага за 

установяване на пространствените закономерности между изследваните обекти, процеси и 

явления, а хронологичният подход се използва за проследяване на промените в характера на 

заетостта в категорията „време”. От системата на методите са приложени разнообразни 

общонаучни и частнонаучни методи включващи: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 

систематизация, класификация, оценка, критичен анализ на нормативни, планови и 

ведомствени документи. 

Понятието „ressources” е от френски произход и означава източници на средства [8, с. 

737]. Следователно човешките ресурси включват хората в качеството им на един от основните 

и необходими източници на средства за осъществяване на всякаква стопанска и трудова 

дейност. Така в по-широкия смисъл между понятието човешки ресурси и население на дадена 

територия се поставя знак за идентичност, но населението е едновременно производител и 

потребител на материални и духовни блага. Първата роля се осъществява чрез конкретен за 

историческия момент трудов потенциал. Той е тясно свързан със заетостта на населението и 

представлява времето, което определен човек, или група хора на определена възраст, могат да 

преживеят като трудоспособни лица [9, с. 166].  

В трудовата дейност се обхваща само част от населението, защото има възрастови 

ограничения. Трудовият потенциал се формира основно от населението в трудоспособна 

възраст, работещите лица в подтрудоспособна и надтрудоспособна възраст. От 

трудоспособното население се изключват инвалидите и неработещите пенсионери 

(привилегировано пенсионирани) [6, с. 254]. 

Затова в по-тесния смисъл на понятието човешки ресурси се включват хората, които в 

даден момент или за даден период имат реална възможност да вземат участие в някакъв вид 

трудова дейност [2, с. 181]. Те трябва да се разглеждат като инвестиция, която се управлява и 

развива ефективно за постигане на дългосрочни ползи за обществото. По този начин в 

развитието на двете икономически категории „човешки ресурси” и „трудов потенциал” 

съществува определено единство, породено от промяната на количеството индивиди или група 

хора, носители на трудоспособност, от обществено-икономическите условия, в които живеят 



 

MODIFY IN THE EMPLOYMENT OF THE HUMAN RESOURCES IN 
GRAVITATION ZONE TO SHUMEN CITY – MAIN CENTRE OF GRAVITY 

IVAYLO VLADEV 8-18 

10 

хората, и материалните условия на труд. И двете категории отразяват постоянно протичащия 

процес на изменение на техния състав и качеството.          

Характерът на заетостта на човешките ресурси в системата на труда се определя чрез 

количествени и качествени  параметри. От съществено значение е количеството измерено чрез 

броя на хората, които могат реално да участват в трудова дейност, в момента или за даден 

период, разпределението по пол, образование, професия, квалификация, статус и др. 

Качествените параметри се изразяват най-вече в съвкупността от знания, умения и 

компетенции, които човешките ресурси, респ. трудовия потенциал притежават и които могат да 

намерят реализация в конкретна трудова дейност, както и мотивация за постигане на 

определена ефективност на труда. Днес не може да се разчита само на природните човешки 

дадености, но и на придобитата професионална подготовка, степента на квалификация, 

социалния опит, които формират и идентифицират качеството на човешкия ресурс. 

Практически „производството” на качествени човешки ресурси е най-скъпо струващия 

производствен фактор, защото професионалната квалификация кореспондира с определено 

равнище на образованието и се превръща в един непрекъснат процес, съпътстващ целия трудов 

живот на индивида. Принципно трудно измерими са качествените страни на човешките ресурси 

от делови, творчески и морално-волеви черти.   

За характеризиране на човешките ресурси  се използва икономическата категория 

„заетост”. Според критериите на НСИ заети са лицата на 15 и повече навършени години, които: 

са извършвали работа за производство на стоки и услуги поне 1 час срещу заплащане (в пари 

или натура) или друг доход; не са работили, но са имали работа, от която временно са 

отсъствали поради отпуск, болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за 

периода, през който са получавали пълния размер на възнаграждението си), неблагоприятни 

климатични условия, стачка или други причини [7, с. 14].  

При анализа на измененията в характера на заетостта в зоната на гравитация като на 

най-важни аналитични показатели се използват: заети лица по икономически сектори и пол, по 

класове професии и по статус в заетостта. Преструктурирането на икономиката след 90-те 

години на XX в. доведе до преразпределение на заетите лица по икономически сектори (Табл. 

1). 

 
                               Таблица 1 

Заети лица по икономически сектори според преброяванията 
Община Пребро-

яване 

Добиващ 

сектор 

Преработващ 

сектор 

Обслужващ 

сектор 

Лица 

непоказали 

дейност 

Общо 

брой % брой % брой % брой % брой % 

 

Шумен 

1992 г. 4470 10,0 17359 39,0 22654 50,9 4 0,1 44487 100 

2001 г. 2183 6,0 10547 29,2 23329 64,5 115 0,3 36174 100 

2011 г. 1732 4,4 11923 30,7 25073 64,5 152 0,4 38880 100 

 

Нови пазар 

1992 г. 1749 21,1 3475 41,9 3074 37,0 - - 8298 100 

2001 г. 652 11,2 2274 39,1 2880 49,5 9 0,2 5815 100 

2011 г. 439 8,5 1747 33,7 2980 57,4 23 0,4 5189 100 

 

Каспичан 

1992 г. 1261 29,3 1657 38,5 1386 32,2 - - 4304 100 

2001 г. 338 15,3 906 41,0 959 43,4 7 0,3 2210 100 

2011 г. 173 8,3 832 40,2 1062 51,3 4 0,2 2071 100 

 

Велики Преслав 

1992 г. 1641 25,9 2087 33,0 2599 41,0 4 0,1 6331 100 

2001 г. 696 16,2 1320 30,7 2273 52,8 12 0,3 4301 100 

2011 г. 373 9,3 1542 38,4 2083 51,9 17 0,4 4015 100 

 

Общо 

1992 г. 9121 14,4 24578 38,8 29713 46,8 8 0 63420 100 

2001 г. 3869 8,0 15047 31,0 29441 60,7 143 0,3 48500 100 

2011 г. 2717 5,4 16044 32,0 31198 62,2 196 0,4 50155 100 

       По данни на НСИ и ТСБ-Шумен 

 

В зависимост от стопанският сектор се разграничават заети в добиващия сектор 

(аграрно заети), в преработващия сектор (индустриално заети) и в обслужващия сектор (заети в 

услугите). Това деление има своето основание, защото от относителния дял на заетите в един 
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или друг стопански сектор се определя и темпът на икономиката – аграрен, индустриален или 

обслужващ.   

Практически заетите лица за периода 1992 – 2011 г. в добиващия и преработващия 

сектор намаляват, а се увеличават в обслужващия сектор. Най-значително е абсолютното и 

относителното намаление на заетите лица през 2011 г. в преработващия сектор – с 8534 д. (или 

с 6,8 пункта спрямо 1992 г.), както и в добиващия сектор – с 6404 д. (или с 9 пункта). Но докато 

през 2011 г. броят на заетите лица в преработващия сектор показва минимално увеличение (с 

997 д.) спрямо 2001 г., то заетите в добиващия сектор продължават да намаляват (с 1152 д.). В 

обслужващия сектор тенденцията е към увеличаване на заетите лица с 1485 д. (с 15,4 пункта) 

през 2011 г. спрямо 1992 г., с минимален спад през 2001 г. – с 272 д. Това става основно за 

сметка на заетите в добиващия и в по-малка степен на заетите в преработващия сектор.  

 При преброяването през 1992 г. в структурата на заетите по икономически сектори с 

най-висок относителен дял е обслужващият – 47,2%, следван от преработващия – 38,3% и 

добиващия – 14,4%. При сравняването на стойностите със средните за страната се наблюдава 

абсолютно изравняване.  

В отделните общини това съотношение остава непроменено за Шумен (50,9:39,0:10,0) и 

В. Преслав (41,0:33,0:25,9), докато за Н. Пазар и Каспичан относителният дял на заетите лица в 

преработващия сектор (41,9% и съответно 38,5%) е по-висок спрямо тези в обслужващия 

сектор (37,0% и съответно 32,2%). От заетите лица в обслужващия сектор (услуги) в цялата 

зона на гравитация с най-висок относителен дял те са в отраслите образование и култура 

(23,6%), търговия (17,2%), управление (16,2%), здравеопазване, социално осигуряване и 

ветеринарна дейност (14,9%), транспорт, поща и съобщения (14,9%). В сектор индустрия, който 

включва три групи отрасли – на добивната, на преработващата промишленост и строителство с 

най-висок относителен дял се открояват заетите в преработващата промишленост – 80,5%. В 

добиващия сектор (включващ селско, горско, ловно и рибно стопанство) с най-висок 

относителен дял изпъкват заетите в селското стопанство – 95,2%.  

 При следващото преброяване през 2001 г. отново с най-висок относителен дял на 

заетите лица – 60,7% е обслужващият сектор, като броят на заетите лица намалява минимално, 

но относителният им дял  се увеличава с 13,9 пункта спрямо 1992 г. В сектор индустрия 

относителният дял на заетите лица е 31%, като намалява с 7,8 пункта спрямо 1992 г., а също 

така намалява и абсолютният им брой. Заетостта в преработващия сектор спада значително 

поради преструктурирането на икономиката, липсата на пазари и суровини.  

Съществено намалява и относителният дял на заетите лица в добиващия сектор – с 6,4 

пункта спрямо 1992 г. и съставлява само 8% от всички заети в селското, ловно, горско и рибно 

стопанство. Ако сравним това съотношение със средното за страната се установява, че 

относителният дял на заетите в обслужващия (с 2 пункта) и преработващия сектор (с 0,2 пункта) 

е по-висок, а в добиващия сектор (с 2,2 пункта) по-нисък от този за България. Вече във всички 

общини относителният дял на заетите в услугите преобладава над останалите сектори. С най-

висок дял се откроява община Шумен – 64,5%, а с най-нисък община Каспичан – 43,4%. В 

цялата зона на гравитация от заетите лица в обслужващия сектор с най-висок относителен дял 

те са в отраслите търговия и ремонт (26,6%), образование (17,8%), държавно управление, 

задължително обществено осигуряване (15,1%), транспорт и съобщения (11,9%), 

здравеопазване и социални дейности (11,5%). Забелязва се тенденция на нарастване 

относителния дял на заетите в търговията за сметка на останалите услуги. Преструктурирането 

в икономиката доведе до силно развитие на търговията, като средство за препитание на много 

от останалите без работа хора. В сектор индустрия отново с най-висок относителен дял са 

заетите в преработващата промишленост – 80,2%.  

И при преброяването през 2011 г. заетостта по икономически сектори също показва 

установената тенденция – голям относителен дял на заетите в сектора на услугите – 62,2%, 

спрямо – 32% в индустрията и само 5,4% в добиващия сектор. Този модел на заетост е условно 
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балансиран, но трайната тенденция за намаляване на заетите в аграрния сектор е 

обезпокояваща.  

При сравняване на заетите лица по икономически сектори със стойностите за България 

те са близки, като в преработващия (с 2 пункта) и добиващия сектор (с 0,3 пункта) са по-високи 

за зоната на гравитация, а в обслужващия сектор (с 2,2 пункта) – по-ниски.  

За отделните общини тенденцията се запазва, като с най-висок относителен дял на 

заетите в обслужващия сектор се откроява община Шумен – 64,5%, а във всичките делът е над 

50%. От заетите лица в обслужващия сектор в цялата зона на гравитация с най-висок 

относителен дял те са в отраслите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (30%), 

държавно управление (16%), образование (10,4%), хуманно здравеопазване и социална работа 

(8%), транспорт, складиране и пощи (8%).  

Тенденцията на непрекъснато нарастване както на абсолютния брой, така и на 

относителния дял на заетите лица в търговията спрямо останалите отрасли в обслужващия 

сектор продължава и през 2011 г. В сектор индустрия най-висок остава относителния дял на 

заетите в преработващата промишленост – 74,2%, но се отчита тенденция на намаляване 

относителния им дял спрямо 1992 г. и 2001 г. в общия брой на заетите в този сектор.  

Независимо от това, като основен клас икономическа дейност според Националната 

класификация на икономическите дейности от 2008 г., в зоната на гравитация остава 

преработващата промишленост, в която през 2011 г. са заети 11902 д. (23,7%), следвана от 

търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 9349 д. (18,6%) и държавно управление – 

5003 д. (10%). Значението на заетите лица по икономически сектори е свързано с факта, че 

разпределението им по класове икономически дейности оказва влияние върху промените в 

период на криза. Най-чуствителна в това отношение е промишлеността, докато услугите като 

цяло са по-неутрални към промените. 

Половата структура на заетите лица по икономически сектори също оказва влияние 

върху общото равнище на заетостта. Известно е, че при жените, според законодателство на 

Република България, средната продължителност на трудовия живот е с около 5 години по-

ниска, отколкото при мъжете.  

До 2003 г. пенсионната възраст (надтрудоспособна) е 55 навършени години за жените и 

60 навършени години за мъжете. От 01. 01. 2004 г. тя се повишава до 58 навършени години за 

жените и 63 навършени години за мъжете. При тези условия, ако преобладава женската работна 

сила, по обективни причини заетостта ще бъде по-ниска. Според М. Минков [5, с. 265] влияние 

оказва и обстоятелството, че осигуряването на по-пълна заетост на женското население се 

осъществява сравнително по-трудно, отколкото за мъжкото население.  

С новото трудово законодателство се повишава горната граница на трудоспособната 

възраст, а с нея нараства и нейният контингент. От 1 януари 2016 г. влизат в сила промени в 

условията за пенсиониране, според които право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 

68, ал. 1 и 2 КСО) ще се придобива при навършване на 60 години и 10 месеца от жените и 63 

години и 10 месеца от мъжете. Необходимият осигурителен стаж за жените е 35 години и 2 

месеца, а за мъжете - 38 години и 2 месеца. Посочените изисквания за пенсионна възраст и 

осигурителен стаж отразяват предвиденото от законодателя от 31. 12. 2016 г. нарастване на 

изискванията за пенсионна възраст както следва – при жените с по 2 месеца за всяка 

календарна година до края на 2029 г. и с по 3 месеца на година след това до достигане на 65-

годишна възраст; при мъжете също с по 2 месеца за всяка календарна година до края на 2017 г., 

а от началото на 2018 г. – с по един месец на година до достигане на 65-годишна възраст. Това 

нарастване ще продължава ежегодно, докато се достигне пенсионна възраст 65 години за 

жените – през 2037 г. и за мъжете – през 2029 г. 

 Специфичните особености според половата структура на заетите лица по икономически 

сектори в зоната на гравитация са представени в таблица 2. 
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          Таблица 2 

Полова структура на заетите лица по икономически сектори според преброяванията (в%) 
Община Пре-

бро-

яване 

Добиващ сектор Преработващ 

сектор 

Обслужващ сектор Общо  

мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо 

 

Шумен 

1992г. 61,3 38,7 100 59,5 40,5 100 42,7 57,3 100 51,1 48,9 100 

2001г. 69,9 30,1 100 61,0 39,0 100 46,0 54,0 100 51,9 48,1 100 

2011г. 65,3 34,7 100 63,0 37,0 100 44,9 55,1 100 51,4 48,6 100 

Нови 

пазар 

1992г. 58,7 41,3 100 54,0 46,0 100 43,7 56,3 100 51,2 48,8 100 

2001г. 75,5 24,5 100 56,1 43,9 100 48,5 51,5 100 54,5 45,5 100 

2011г. 75,4 24,6 100 60,7 39,3 100 44,4 55,6 100 52,6 47,4 100 

 

Каспичан 

1992г. 59,6 40,4 100 54,1 45,9 100 50,6 49,4 100 54,6 45,4 100 

2001г. 69,5 30,5 100 66,7 33,3 100 51,5 48,5 100 60,6 39,4 100 

2011г. 77,5 22,5 100 67,2 32,8 100 43,6 56,4 100 56,0 44,0 100 

 

Велики 

Преслав 

1992г. 57,5 42,5 100 60,6 39,4 100 44,9 55,1 100 53,4 46,6 100 

2001г. 69,1 30,9 100 62,9 37,1 100 47,4 52,6 100 55,7 44,3 100 

2011г. 73,2 26,8 100 58,7 41,3 100 46,2 53,8 100 53,6 46,4 100 

 

Общо 

1992г. 59,9 40,1 100 58,5 41,5 100 43,3 56,7 100 51,6 48,4 100 

2001г. 70,7 29,3 100 60,8 39,2 100 46,5 53,5 100 52,9 47,1 100 

2011г. 68,8 31,2 100 62,5 37,5 100 44,9 55,1 100 51,9 48,1 100 

                                                                                                                 По данни на НСИ и ТСБ-Шумен 

 През периода 1992 – 2011 г. относителният дял на заетите мъже преобладава над 

заетите жени. Докато при преброяването през 1992 г. съотношението е 51,6:48,4 то през 2001 г. 

е 52,9:47,1 в полза на мъжете, за да достигне 51,9:48,1 през 2011 г. И в отделните общини се 

наблюдава същата тенденция, като с по-голям превес на заетостта при мъжете се отличава 

община Каспичан – 60,6% (2001 г.) и 56% (2011 г.), както и община В. Преслав – 55,7% (2001 г.) 

и 53,6% (2011 г.).  

В общия брой на заетите лица в трите икономически сектора през целия период мъжете 

имат превес над жените. По-ниското равнище на заетост при жените е естествено, защото 

активната им трудова възраст съвпада и с фертилната възраст на жената. През този период част 

от жените, поради липса на роднини и близки, които да помагат в отглеждането на децата, 

обективно прекъсват работата си.  

При сравняване на общия брой на заетите лица и при мъжете (с 7038 д.) и жените (с 

7882 д.) се наблюдава намаляване от 1992 г. спрямо 2001 г. и минимално увеличаване с 355 д. 

при мъжете и с 1300 д. при жените през 2011 г. Същата тенденция се отбелязва и в община 

Шумен, а само за заетите жени – в община Каспичан. При останалите общини Н. Пазар и В. 

Преслав непрекъснатото намаляване на броя на заетите, както при мъжете така и при жените е 

характерно за целия период 1992 – 2011 г.  

 Преходът към пазарна икономика довежда до промени в половата структура на заетите 

лица и разпределението им по класове икономически дейности. По същество те са свързани със 

социалната и териториална организация и структурата на производството. Различно е участието 

на заетите мъже и жени в отделните икономически сектори. В добиващия и преработващия 

сектор преобладават мъжете, а в обслужващия сектор – жените. Така по данни на 

преброяването от 1992 г. относителният дял на мъжете в добиващия сектор е 59,9%, през 2001 г. 

– 70,7% за да достигне 68,8% през 2011 г. За целият период 1992 – 2011 г. броят на заетите 

мъже и жени в този сектор показва тенденция на непрекъснато намаляване. От трите сектора на 

стопанството в добиващия сектор са заети най-малък брой мъже и жени. През 2011 г. са заети 

само 7,2% от всички  мъже и 3,5% от всички жени. 

В сектор индустрия относителният дял на заетите мъже през 1992 г. е 58,5%, през 2001 г. 

– 60,8% и през 2011 г. достига до 62,5%. От 1992 г. до 2001 г. се наблюдава спад в броя на 

заетите мъже (с 5227 д.) и жени (с 4304 д.) след което през 2011 г. има минимално нарастване с 

891 д. при мъжете и със 109 д. при жените. Тази тенденция се запазва при общините Шумен и В. 

Преслав, докато за Н. Пазар и Каспичан броят на заетите мъже и жени от 1992 г. до 2011 г. 

продължава да намалява в този сектор. 



 

MODIFY IN THE EMPLOYMENT OF THE HUMAN RESOURCES IN 
GRAVITATION ZONE TO SHUMEN CITY – MAIN CENTRE OF GRAVITY 

IVAYLO VLADEV 8-18 

14 

При сегашните условия, а и през следващите десетилетия, освобождаването на работна 

сила от добиващия сектор (най-вече селското стопанство) силно ще се ограничава, а нуждите 

на сектор индустрия и особено обслужващия сектор непрекъснато ще увеличават 

потребностите си от допълнителни кадри. Следователно темповете на нарастване на 

абсолютния брой на заетите мъже и жени в сектор индустрия постепенно ще се ограничат. Така 

докато през 1992 г. с най-голям относителен дял 43,9% от всички заети мъже е преработващия 

сектор, то през 2001 г. той спада до 35,6% и нараства до 38,5% през 2011 г., но вече отстъпва на 

заетите мъже в обслужващия сектор. Във всички отрасли на сектор индустрия броят на заетите 

мъже и относителният им дял превишава този на заетите жени през целия период. През 2011 г. 

в преработващия сектор  са заети 38,5% от всички мъже и 23,1% от всички жени.    

 В сектор услуги както абсолютния брой, така и относителният дял на заетите жени 

превишава този на мъжете през целия период. При преброяването през 1992 г. съотношението е 

56,7:43,3, през 2001 г. – 53,5:46,5 и през 2011 г – 55,1:44,9. Тенденцията е към намаляване на 

заетите жени от 16837 бр. през 1992 г. до 15739 бр. през 2001 г. след което следва 

увеличаването им до 17190 бр. през 2011 г. Същата ситуация се наблюдава и за общините 

Шумен, Н. Пазар и Каспичан, докато за В. Преслав през целия период има намаляване на 

заетостта при жените. При заетите мъже за същия период се наблюдава плавно увеличаване от 

12876 бр. (1992 г.) до 14008 бр. (2011 г.). Но това се дължи най-вече на община Шумен, при 

която се повтаря този процес, докато при другите общини тенденцията е към намаляване броя 

на заетите мъже. В обслужващия сектор се наблюдава и най-висок относителен дял на заетите 

жени в сравнение с останалите икономически сектори в цялата зона на гравитация. През 1992 г. 

те съставляват 54,8%, през 2001 г. – 69% и през 2011 г. – 71,3%. При мъжете от 2001 г. те също 

са с най-висок относителен дял – 53,4% и съответно през 2011 г. – 53,8%.  

В разпределението на заетите жени по класове икономически дейности в обслужващия 

сектор, те са много по-добре представени от мъжете в образование, търговия, хуманно 

здравеопазване и социална работа. Тревожна е тенденцията, че от 1992 г. както абсолютният 

брой, така и относителният дял на заетите жени от общия брой на всички заети в обслужващия 

сектор в посочените класове икономически дейности намалява. Така докато през 1992 г. 

относителният дял на заетите жени в образованието е бил 18,3%, през 2001 г. – 13,3%, то през 

2011 г. спада до 7,8%.  

Подобна е ситуацията и със заетите в хуманното здравеопазване (1992 г. – 12%; 2001 г. 

– 9,1%; 2011 г. – 6,5%).  Единствено при заетите жени в търговията се отбелязва тенденция към 

повишаване от 9,5% през 1992 г. до 13,5% през 2001 г. и 14,2% през 2011 г. Като се има 

предвид демографския спад на изследваната територия, трудно може да се очаква при активна 

демографска политика, стимулираща раждаемостта, да се постигне и значително увеличаване 

на трудовата заетост на жените.     

 Върху заетостта на населението оказват влияние и други фактори свързани с 

традициите, религиозните особености, повишаване на образователното, културно-техническото 

равнище на населението, икономическия потенциал. Затова стремежът към повишаване 

заетостта на населението, както и решаването на основните социални проблеми на обществото 

се смята за един от основните компоненти за постигане на икономически просперитет в 

анализираната територия. 

   Разпределението на заетите лица по класове професии (извършено в съответствие с 

НКП през 2001 г. и съгласно НКПД – 2011 г.) в зоната на гравитация показва настъпилите 

изменения по икономически сектори в заетостта. Данните от преброяването през 1992 г. не са 

включени, защото тогава заетите лица се отчитат по основни групи занятия и не са 

съпоставими.  

Практически заетите лица в повечето класове професии намаляват от преброяването 

през 2001 г. до 2011 г. Особено голямо е намалението на абсолютния брой при специалистите 

(с 1668 д.), ръководителите (с 1390 д.), машинните оператори и монтажници (с 1109 д.) и по-

малко при квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство и професии 
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във въоръжените сили. Икономическата криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно на 

развитието на стопанския сектор. Това е свързано със спад на производството, 

преструктурирането на местната икономика, закриване на предприятия от вторичния сектор и 

освобождаването на работна сила, което засегна най-чувствително заетите ръководители, 

специалисти, оператори на машини и съоръжения. Нарастване на заетите лица се наблюдава 

при персонала, зает с услуги за населението, търговия и охрана (с 4292 д.), при помощния 

административен персонал (с 781 д.), квалифицираните работници и сродни на тях занаятчии (с 

434 д. ) и професии, неизискващи специална квалификация (351 д.).   

В зависимост от динамиката на заетите лица се изменя и относителния дял в заетостта 

по класове професии. С най-висок относителен дял от 21,4% през 2011 г. са специалистите, а 

веднага след тях се нарежда персонала, зает с услуги за населението, търговия и охрана – 21%, 

при който се наблюдава увеличение с 8,1 пункта спрямо 2001 г. С 12,9% от заетите лица са 

професиите, неизискващи специална квалификация, следвани от машинни оператори и 

монтажници – 11,8% и квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии с 11%. Групата на 

ръководителите, която е била на 5-то място по заети лица през 2001 г. сред останалите класове 

професии, през 2011 г. отчита намаляване с 3,1 пункта и е изпреварена от помощния 

административен персонал (8,1%). Другите два класа професии – квалифицирани работници в 

селското, горското и рибно стопанство (2%) и професии във въоръжените сили (1,9%) запазват 

своите места непроменени, поради намаляването на абсолютния и относителен дял на заетите 

лица в тях. Необходимо е да се стимулира разкриването на нови предприятия, повишаването на 

адаптивността на работниците и фирмите и интензифицирането на процеса на създаване на 

работни места. Тук важно значение ще има балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на 

труда – гъвкавите форми на заетост не трябва да се въвеждат за сметка на ограничаване правата 

на заетите и сигурността на работното място.  

В отделните общни разпределението на заетите лица по класове професии, показва 

известни различия, но като цяло аналогично повтаря анализираните тенденции в разглежданата 

територия (Табл. 3).  

 

          Таблица 3  

Заетите лица по класове професии според преброяванията (в%) 
 

Класове професии 

Община 

Шумен 

Община  

Н. Пазар 

Община 

Каспичан 

Община  

В. Преслав 

2001г. 2011г. 2001г. 2011г. 2001г. 2011г. 2001г. 2011г. 

1. Ръководители 11,7 8,4 7,9 5,9 8,1 4,8 8,6 4,5 

2. Специалисти  28,1 23,1 18,8 16,5 14,0 13,8 19,3 15,2 

3. Помощен административен 

персонал 

 

7,1 

 

8,5 

 

5,3 

 

7,0 

 

5,9 

 

6,1 

 

5,7 

 

6,1 

4. Персонал, зает с услуги за 

населението, търговия и 

охрана  

 

 

13,7 

 

 

21,3 

 

 

10,0 

 

 

20,4 

 

 

8,2 

 

 

18,8 

 

 

11,7 

 

 

20,3 

5. Квалифицирани работници 

в селското, горското и 

рибното стопанство 

 

 

2,4 

 

 

1,7 

 

 

6,2 

 

 

3,3 

 

 

7,1 

 

 

2,8 

 

 

8,8 

 

 

3,3 

6. Квалифицирани работници 

и сродни на тях занаятчии 

 

9,7 

 

10,9 

 

14,6 

 

9,9 

 

13,1 

 

12,5 

 

10,3 

 

12,2 

7. Машинни оператори и 

монтажници 

 

13,7 

 

10,7 

 

15,0 

 

14,2 

 

20,7 

 

16,1 

 

17,4 

 

17,5 

8. Професии, неизискващи 

специална квалификация 

 

10,5 

 

11,1 

 

20,2 

 

19,1 

 

20,6 

 

22,5 

 

16,3 

 

17,3 

9. Професии във въоръжените 

сили 

 

2,5 

 

2,2 

 

1,7 

 

1,2 

 

1,6 

 

0,2 

 

1,4 

 

1,1 

10. Непосочена 0,6 2,1 0,2 2,5 0,6 2,3 0,4 2,5 

Общо 100 100 100 100 100 100 100 100 

Забележка: Данните от преброяването на населението през 1992 г. не са включени, защото заетите лица 

се отчитат на ниво регион (окръг) и по основни групи занятия.  
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При всички общини намалява относителният дял в класовете професии на специалисти, 

ръководители, квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство, машинни 

оператори и монтажници и професии във въоръжените сили през 2011 г. спрямо 2001 г. Най-

голямо е намаляването на квалифицираните работници в селското, горското и рибното 

стопанство в община В. Преслав (с 5,5 пункта) и Каспичан (с 4,3 пункта), на специалистите в 

община Шумен (с 5 пункта), на машинните оператори и монтажници в община Каспичан (с 4,6 

пункта).  

При останалите класове професии най-голямо е увеличаването на относителния дял при 

персонала, зает с услуги за населението, търговия и охрана с 10,6 пункта за община Каспичан, с 

10,4 пункта за община Н. Пазар, с 8,6 пункта за община В. Преслав и с 7,6 пункта за община 

Шумен.  Негативна тенденция е намаляването на относителния дял на заетите в клас 

квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии при община Н. Пазар и Каспичан и в 

професии, неизискващи специална квалификация при община Н. Пазар на фона на 

увеличаването на делът им в цялата зона на гравитация.   

С най-висок относителен дял в община Шумен, както през 2001 г. (28,1%) така и през 

2011 г. (23,1%), са заетите лица с професия специалисти, следвани от персонал, зает с услуги за 

населението, търговия и охрана.  

При община В. Преслав през 2001 г. с най-висок относителен дял (19,3%) са заетите 

лица специалисти, а през 2011 г. те са изместени от персонал, зает с услуги за населението, 

търговия и охрана – 20,3%, следвани от машинни оператори и монтажисти (17,5%).  

За община Н. Пазар през 2001 г. с най-висок относителен дял са професии, неизискващи 

специална класификация (20,2%), а през 2011 г. вече е персонал, зает с услуги за населението, 

търговия и охрана – 20,4%. При община Каспичан през 2001 г. машинните оператори и 

монтажисти са съставлявали 20,7% от всички заети по класове професии, докато през 2011 г. с 

най-голям относителен дял (22,5%) са професии, неизискващи специална класификация, 

следвани от персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана (18,8%). 
Разпределението на заетите лица по класове професии показва  особеностите на 

търсенето на труд с определена професионална квалификация в териториален план, 

отразявайки до голяма степен секторната специализация на отделните общини. Високият 

относителен дял на специалистите сред наетите в община Шумен се обяснява с развитата 

преработваща промишленост, както и с развитието на икономически дейности като 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, 

доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.  

Персоналът, зает с услуги за населението, търговия и охрана е с висок относителен дял 

в общините Шумен, В. Преслав и Н. Пазар, където е добро развитието на обслужващия сектор, 

търговията и туризма. В община Каспичан, която в стопанско отношение е по-слабо развита, и 

населението се отличава с по-неблагоприятна образователна структура преобладават заетите 

лица в професии, неизискващи специална класификация. Към работещите в този клас професия 

няма никакви изисквания за образование или професионална квалификация. Повишаването на 

изискванията към човешките ресурси в зоната на гравитация следва да са свързани с тяхното 

развитие, чрез подобряване качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографската 

криза, стимулиране на образователното и социалното включване.   

 Според статуса си в заетостта се разграничават следните категории: работодател, 

самостоятелно работещ, наето лице, неплатен семеен работник, член на производствена или 

земеделска кооперация, селскостопански производител за собствена консумация. Показателят 

заети лица по статус в заетостта се отчита от преброяването през 2001 г.  

 Наетите лица съставляват най-голям брой от всички категории. Според НСИ това са 

хората, които извършват определена работа по трудов договор, договор за служебно 

правоотношение, граждански или друг договор или устна уговорка и получават 

възнаграждение в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по 

граждански договор, надница, комисионна и др. [7, с. 14]. 
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 През 2001 г. в цялата зона на гравитация броят на наетите лица е 42 623 д. (87,9%) и 

през 2011 г. нараства до 44 386 д (88,5%). Това става най-вече за сметка на община Шумен, 

където наетите лица нарастват с 2 371 д., докато в останалите общини се наблюдава тяхното 

намаляване.  

Следващата категория по численост е на работодателите. Това са лицата, които сами 

или в сдружение с други лица управляват собствено предприятие и наемат на работа едно или 

повече лица. Докато през 2001 г. те са отстъпвали на категорията самостоятелно работещи, през 

2011 г. те съставляват 2691 д. (5,4%) и се нареждат на второ място след наетите лица. 

Категорията самостоятелно работещите лица, които сами или в съдружие с други лица 

управляват собствени предприятия (фирми, стопанства), работят на свободна практика или 

извършват самостоятелно друга дейност, без да наемат на работа други лица през 2011 г. са 

намалили своя брой с 598 д. спрямо 2001 г. и съставляват 5,2% от всички заети лица. 

Останалите три категории по статус на заетите съставляват общо незначителен дял от 

0,5% през 2001 г. и 0,9% през 2011 г. Селскостопанските производители за собствена 

консумация (лица, които произвеждат селскостопанска продукция, занимават се с риболов, 

събиране на диворастящи растения и др. за консумация в домакинството, без да продават) 

намаляват както общия си брой (с 383 д.), така и относителния си дял от 1,2% през 2001 г. до 

0,4% през 2011 г. При неплатените семейни работници (член на домакинство, помагащ в 

семейния бизнес на родствено лице от същото домакинство без формално заплащане) и членове 

на производствени или земеделски кооперации (работят, за което получават трудов доход, а не 

само рента) се наблюдава съвсем минимално увеличаване с 0,1 пункта.  

При сравняване на категориите по статус на заетите със средните за България през 2011 

г. стойностите на наетите лица са с 2,1 пункта по-високи, а на работодателите и самостоятелно 

работещите лица съответно с 0,6 и с 1,2 пункта по-ниски от тези на страната.  

 В отделните общини разпределението на заетите лица според мястото в заетостта е 

характеризирано в табл. 4.  

  
Таблица 4 

Заетите лица по статус в заетостта според преброяванията (в%) 
 

Статус в заетостта 

Община 

Шумен 

Община  

Н. Пазар 

Община 

Каспичан 

Община  

В. Преслав 

2001г. 2011г. 2001г. 2011г. 2001г. 2011г. 2001г. 2011г. 

1. Работодател  4,4 5,7 2,5 4,4 2,7 3,4 2,9 4,0 

2. Самостоятелно работещ  6,5 5,3 7,9 5,3 4,9 4,6 7,2 4,9 

3. Наето лице 88,3 88,2 86,2 88,8 87,4 91,0 86,9 89,3 

4. Неплатен семеен работник 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 

5. Член на производствена 

или земеделска кооперация 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,1 

6. Селскостопански 

производител за собствена 

консумация 

 

 

0,6 

 

 

0,3 

 

 

2,9 

 

 

0,8 

 

 

4,3 

 

 

0,4 

 

 

2,7 

 

 

1,1 

Общо 100 100 100 100 100 100 100 100 

Забележка: Данните от преброяването на населението през 1992 г. не са включени, защото показателят 

заети лица по статус в заетостта не се отчита. 

 

 Във всички общини през 2011 г. спрямо 2001 г. нараства относителният дял при 

работодателите и наетите лица, намалява при самостоятелно работещите и селскостопанските 

производители за собствена консумация, остава почти непроменен при неплатените семейни 

работници и членове на производствени или земеделски кооперации.  

С най-висок относителен дял е категорията на наетите лица и през 2001 г. и 2011 г. В 

общините Каспичан и В. Преслав през 2011 г. те съставляват съответно 91% и 89,3%. На второ 

място по статус в заетостта в общините Н. Пазар, Каспичан и В. Преслав се нареждат 

самостоятелно работещите, независимо, че относителният им дял през 2011 г. намалява. 
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Единствено при община Шумен през 2011 г. работодателите изпреварват самостоятелно 

работещите. 

Разкриването на повече нови работни места и правилното инвестиране в човешките 

ресурси с които разполага зоната на гравитация са от първостепенно значение за 

стимулирането и създаването на заетост, намаляване равнището на безработица и обратното 

приобщаване на част от лицата, напуснали работната сила, към пазара на труда.  Високото 

равнище на заетост е важно условие за постигане на по-бърз и траен растеж, социално 

сближаване и повишаване на доходите. Увеличаването на броя на хората, участващи в пазара 

на труда, е най-добрият начин за съхраняване на икономическата, социалната и териториалната 

устойчивост на зоната на гравитация и ще допринесе за преодоляване на демографската криза и 

бедността.   
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