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Цел на анализа 
 Методи на работа  

• Използване на графичен метод за представяне на 
статистическите данни (линейни и стълбовидни 
диаграми, таблици).  

• За съставянето на прогноза са използвани  
показателите абсолютен прираст и темп на растеж при 
верижна база.  

 

Проследявнане изменението на работната сила, заетостта и безработицата през 2006, 2011 и 
2016г. на база  изследванията предоставени от НСИ. Целта е да установят тенденциите в 
развитието на основните показатели , които да послужат за извършване на прогностично 
изследване, което ще бъде обощено в изводи. 
 



Резултати  - Работна сила 
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Работна сила - хил. души 

• Работната сила плавно се понижа поради  влиянието на световната икономическата криза в страната  (2011г.), 
което води до увеличаване на безработицата. 

• Съответно, коефициентът на икономическа активност се увеличава  поради намаляващия брой на населението в 
активна работна възраст причинено от демографската криза. 

• Отчита се спад в работната сила между 2006г и 2016 в размер на 151,7 хил. души. Средният темп на растеж в този 
период е 0,97, тоест спад с 3%. 
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Стълбовидна диаграма 
Стълбовете на диаграмите 

показват промяната на 
работната сила по региони 

(хиляди заети лица).   
 
 
 

Резултати 
Забелязва се тенденция на 

понижение в работната сила 
във всички региони освен в 

Югозападен регион. Фактор за 
това е вътрешната миграция в 
страната към столицата София. 
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Резултати - Заетост 

Възраст 2006г. 2011г. 2016г. 

15-24 240,5 190,2 133,4 

25-34 724,9 691,8 669,2 

35-44 889,9 817,3 846,9 

45-54 833,0 754,1 768,3 

55-64 383,5 474,1 536,5 

65 и повече 38,2 37,7 62,5 
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Заетост - хил. души 

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

2006г. 2011г. 2016г. 

Коефициенти на заетост- % 

Забелязва се намаляване на заетостта между 
2006 и 2011г със 144,8 хил. души и увеличаване 
с 51,6 хил. души до 2016г. Средният темп на 
растеж между 2006г. и 2016г. е 0,97 
(отрицателна тенденция – спад с 3%).  



Резултати - Безработица 
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Абсолютният прираст на безработицата в България между 
2006г и 2011г. е 70,5 хил. в периода до 2016г. Той е -12,9 хил. 
души. Средният темп на безработицата е 0,89 отчитайки се 
спад с 11%. Налице е отрицателен прираст. 



Резултати - Безработица 
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Градове 

Села 

Налице е намаляване на нивото на безработицата между 2011 и 2016г. 
поради благоприятни икономически условия и поради намаление на 
емигриралото население на страната. 



Извод и заключение 

Прогнози: 
• Безработица - въз основа на горното 

изследване се прогнозира безработица 
в размер на 220,85 хил. души към 2021г. 

• Работна сила  - работната сила да 
намалее до 2021г. на  3166,08 хил. души  

• Заетост – броят да спадне на 2926 хил. 
към 2021г. при запазени социални и 
икономически условия. 
 

ИЗВОД 
В периода 2006 -2016г. се характеризира с 
икономически спад, изразяващ се в намаляване 
на работната сила и заетостта. Отчита се 
намаляване на безработицата под въздействие 
на емиграция поради поради влошената 
икономическа среда и отваряне на 
възможностите за свободно движение на хора в 
границите на Европейския съюз (2007г.) 


