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Анализ на измененията на  икономическата 
активност спрямо 2006 г.

• Основните задачи на анализа са: 

– Да се проследи изменението на структурата на 
работната сила по пол, местоживеене, възраст 
и образование,

– Да се проследи изменението на работната сила 
по статистически райони,

• Като се определи прирастът на коефициента на 
икономическата активност през 2011 г. и 2016 г. 
спрямо значението му през 2006 г.



Прираст на коефициентът на 
икономическа активност спрямо 2006г.

Години 2011 2016

Общо 1.2 2.0

По пол

Мъже 1.5 2.8

Жени 0.9 1.4

По местоживеене

В градовете 0.5 1.6

В селата 1.6 1.5

По възраст

15-24 0.6 -5.0

25-34 -1.3 -3.1

35-44 -0.8 -0.6

45-54 1.3 2.8

55-64 5.9 15.8

65 и повече 0.1 1.6

По степени на образование

Висше -0.1 0.4

Средно -3.9 -6.6
в т.ч. с придобита 
професионална 
квалификация -3.7 -6.7

Основно -2.5 -2.4

Начално и по-ниско 3.8 7.0

Въз основа на данни от 
наблюдение на работната 
сила, проведено от НСИ, са 
определени прирастът на 
коефициентите на 
икономическа активност 
съответно за 2011 и 2016 г. 
спрямо тяхното ниво през 2006 
г. общо и по 
пол, местоживеене, възраст и 
степен на образование.

Всички данни са в процентни пунктове.
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Прирастът на коефициента на 
икономическа активност по 
признака пол показва, че този 
показател при мъжете е 
нарастнал с 1.5 през 2011 г. и с 
2.8 през 2016 г. спрямо 2006 г. 
При жените прирастът е с 0.9 
през 2011 г. и 1.4 през 2016 г. 

По признака местоживеене 
увеличението в градовете е 
с 0.5  през 2011 г. и 1.6 през 
2016 г. , докато в селата 
увеличението е от 1.6 през 
2011 г. и 1.5 през 2016 г.
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Изменението на коефициента на икономическа активност по възраст 
показва най-голямо нарастване във възрастовата група от 55 до 64 
години, съответно 5.9 през 2011 г. и 15.8 през 2016 г. спрямо 2006 г.
Коефициентът е с отрицателен прираст при възрастовите групи от 25 до 
34 години и от 35 до 44 години.
При възрастовата група от 15 до 24 години има нарастване от 0.6 през 
2011 г. , но отрицетелен прираст от -5 през 2016 г. спрямо 2006 г.
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По степен на образование прирастът 
на коефициента на икономическа 
активност показва най-голямо 
нарастване в групата на начално и 
по-ниско, съответно 3.8 през 2011 г. 
и 7.0 през 2016 г. спрямо 2006 г. 
В групата висше образование има 
отрицателен прираст за 2011 г. от 
-0.1 и положителен през 2016 г. от 
0.4 спрямо 2006 г.
При групата основно образование 
има отрицателен прираст от -2.5 
през 2011 г. и -2.4 през 2016 г. 
спрямо 2006 г.
Най-голям отрицателен прираст се 
вижда в групата средно 
образование, съответно -3.9 през 
2011 г. и -6.6 през 2016 г. , като в 
това число с придобитата 
професионална квалификация от 
-3.7 през 2011 г. и -6.7 през 2016 г. 
спрямо 2006 г.



Прираст на коефициента на 
икономическа активност по 

статистически зони и райони спрямо 
2006 г.

Статистически зони и 
райони

2011 г. 2016 г.

Общо 1.2 2.0

Северна и Югоизточна 
България

Северозападен 1.2 0.0

Северен централен -0.3 1.7

Североизточен 0.1 1.7

Югоизточен 2.1 2.3

Югозападна и Южна 
централна България

Югозападен 1.2 1.7

Южен централен 1.5 2.8

Общо за страната коефициентът на 
икономическа активност показва прираст от 
1.2 през 2011 г. и 2.0 през 2016 г. спрямо 
2006 г. 
По райони се наблюдава увеличение на 
икономическата активост в 
Югоизточен, Западен и Южен централен 
като за 2016 г. най-голям прираст спрямо 
2006 г. е налице в Южен централен район 
2.8.
При Североизточен и Югозападен район 
имаме прираст от 1.7 през 2016 г. спрямо 
2006 г.
При Северен централен е имало 
отрицателен прираст на коефициента на 
икономическа активност от -0.3 през 2011 
г., но през 2016г. Прирастът вече е 
положителен и е 1.7.
При Северозападен район имаме 
положителен прираст на коефициента на 
икономическа активност в размер на 1.2 
през 2011 г. спрямо 2006 г., но през 2016 г. 
коефициентът на икономическа активност 
се връща на нивото от 2006 г. 



В заключение

 Анализът показва нарастване на икономическата активност през 2016 г. по 
признака пол, и при двата пола, нарастването е по-високо при мъжете.

 По признака местоживеене по-чувствително нарастване се наблюдава в 
градовете. Най-голям ръст на икономическа активност се наблюдава във 
възрастовата група от 55 до 64 години, като във възрастовите групи от 15 до 24 и 
от 25 до 35 години икономическата активност е намаляла най-много.

 Най-голямо нарастване на икономическата активност се наблюдава при хората с 
начално и по-ниско образование, следвани от групата на висшето образование. 
Най-голямо е намалението на икономическата активност при хората със средно 
образование следвано от хората с основно образование.

 По икономически райони най-голямо е увеличението на икономическата 
активност в Южен централен район, а най-голямо намаление има в 
Северозападен район. 

 Общо за страната икономическата активност е нарастнала.


