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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

 

 

Образователна структура на населението 

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в Софийска област 

е 40 044. От тях 38.9% са мъже и 61.1% са жени.  

Лицата със завършена най-висока степен на средно образование са 112 725. От 

тях 34.2% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 65.8% - 

професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на 

професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни 

политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-

разпространено при мъжете (58.8%) отколкото при жените (41.2%). Програми за 

професионално обучение след средно образование (IV степен професионална 

квалификация) са завършили 2 689 лица, а 3 702 лица са със завършен първи гимназиален 

етап на средното образование. 

Лицата, завършили начално образование, са 11 501. Лицата, които са започнали, 

но не са завършили начално образование, са 10 084. Никога не са посещавали училище 

795 лица. 

В Софийска област с най-висок относителен дял на лицата с висше образование е 

община Божурище - 28.5%. Тя е и общината с най-нисък дял на населението с основно 

образование - 10.5%. 

С най-голям дял на населението със средно образование е община Антон - 61.9%. 

От всички общини в областта община Ихтиман е с най-висок относителен дял на 

лицата с основно образование - 23.1%, както и с начално и по-ниско образование - 19.1%.  

В сравнение с останалите общини в областта тя е с най-нисък относителен дял на лицата 

с висше и със средно образование – съответно 12.6% и 45.2%. 

 

Грамотност на населението 

Към 7 септември 2021 г. в Софийска област неграмотните лица на 9 и повече 

навършени години са 1 529. Това означава, че 0.7% от населението в тази възрастова 

група не умеят да четат и пишат.  

В областта общината с най-голям относителен дял на неграмотни лица е община 

Правец - 2.5% от нейното население на 9 и повече навършени години. 
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Участие във формално образование 

Към 7.09.2021 г. 33 374 лица, или 14.4% от населението на Софийска област, са 

били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна 

степен и/или степен на професионална квалификация. Извън участие в образователния 

процес са 451 деца в задължителната училищна възраст (7 - 15 години). 

 

Икономически характеристики на населението 

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до 

положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния 

момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година. 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече 

навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период. 

През наблюдавания период в Софийска област има 103 940 икономически 

активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 44.8% от населението на 

областта. От тях 94 934 са заети, а 9 006 са безработни. 

 

Икономически активни лица на възраст 15 - 64 навършени години 

През наблюдавания период в областта има 100 401 икономически активни лица 

на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие 

на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен 

като отношение на броя на икономически активните лица към населението във 

възрастовата група 15 - 64 навършени години. Общо за Софийска област коефициентът 

на икономическа активност e 69.6%. 

С най-висок коефициент на икономическа активност е община Пирдоп - 76.1%. 

Най-нисък е този показател в община Ихтиман - 55.4%. 

 

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години 

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 - 64 години 91 544 са 

заети. Жените са 43 829, или 47.9%, а мъжете – 47 715, или 52.1%. 

Коефициентът на заетост в Софийска област, изчислен като отношение на броя 

на заетите лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 

63.5%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 

64.0% и 62.8%. 

Най-висок е коефициентът на заетост в община Костинброд -  71.0%, а най-нисък 

е в община Долна баня - 47.6%.  

През наблюдавания период с висше образование са 26 240 души, или 28.7% от 

заетите. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на 



3 
 

заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 36.8%, 

съответно 21.2% при мъжете. 

През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности 

„преработваща промишленост“ – 17 536 души, или 19.2%, „търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети“ – 15 226, или 16.6%, и „държавно управление“ – 8 199, или 

9.0% от заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години. 

 

Фиг. 1. Разпределение на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години по 

икономически дейности и пол през периода 31 август – 6 септември 2021 година 
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Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „персонал, 

зает с услуги за населението и търговия“ (19.8%), клас „машинни оператори и 

монтажници“ (15.2%), клас „специалисти“ (13.6%), клас „професии, неизискващи 

специална квалификация“ (13.1%) и клас „квалифицирани работници и сродни на тях 

занаятчии“ (10.5%). 

 

Фиг. 2. Разпределение на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години по 

професии и пол през периода 31 август – 6 септември 2021 година 

 

 

Безработни лица на възраст 15 – 64 навършени години 

През наблюдавания период безработните лица на възраст 15 - 64 навършени 

години са 8 857. Жените са 4 074, или 46.0%, а мъжете 4 783, или 54.0%. 

Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните 

лица към икономически активното население във възрастовата група 15 - 64 навършени 

години, е 8.8%, съответно 9.1% за мъжете и 8.5% за жените. 

Най-висок е делът на безработните със средно образование – 57.5% от всички 

безработни, следван от тези с основно (22.7%), висше (12.8%) и начално и по-ниско 

(7.0%).  

Коефициентът на безработица за лицата на възраст 15-64 със завършено висше 

образование е 4.2%, като при мъжете е 4.4%, а при жените 4.0%. За лица с начално и по-

56.2

74.3

80.8

73.7

35.9

31.2

48.9

32.0

58.4

79.6

43.8

25.7

19.2

26.3

64.1

68.8

51.1

68.0

41.6

20.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Професии, неизискващи специална квалификация

Машинни оператори и монтажници

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Квалифицирани работници в селското, горското, 

ловното и рибното стопанство

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и 

охраната

Помощен административен  персонал

Техници и приложни специалисти

Специалисти

Ръководители

Професии във въоръжените сили

Мъже Жени



5 
 

ниско образование коефициентът на безработица е 33.3%, съответно 27.3% за мъжете и 

38.8% за жените.  

В Софийска област коефициентът на безработица е по-висок в градовете (9.4%) и 

по-нисък в селата (7.8%). 

Коефициентът на безработица сред общините в областта е най-висок в община 

Долна баня (30.6%) и най-нисък в община Мирково (3.1%). 

 

Икономически неактивни лица на възраст 15 - 64 навършени години 

Икономически неактивното население на възраст 15 - 64 години е 43 876 души, 

или 30.4% от населението в тази възрастова група. От тях 9 834 са учащи, 12 074 - 

пенсионери, 595 - лица, получаващи доходи от собственост, и 21 373 са „други“. 

Най-висок е делът на икономически неактивното население със средно 

образование – 58.4%. Следват лицата с основно (24.6%) и с висше образование (11.3%). 

 

Графикът за публикуване на данните може да намерите тук. Основни данни от 

преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат 

предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните 

статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nsi.bg/bg/content/19795/basic-page/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2021
https://www.nsi.bg/bg/content/46/basic-page/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.nsi.bg/bg/content/46/basic-page/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.nsi.bg/bg/content/564/basic-page/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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Приложение 

Таблица 1 

Образователна структура на населението на 7 и повече навършени години по пол 

и местоживеене към 7 септември 2021 година 

   (Брой) 

Образователна степен Общо 

По пол По местоживеене 

мъже жени 
в 

градовете 

в 

селата 

Висше - степен „доктор“ 554 304 250 298 256 

Висше - степен  „магистър“ 20882 8082 12800 14141 6741 

Висше - степен  „бакалавър“ 13535 5618 7917 8903 4632 

Висше - степен  „професионален бакалавър" 5073 1564 3509 3311 1762 

Професионално образование с прием след средно 

образование (IV степен ПК) 2689 1326 1363 1743 946 

Средно специално (техникум, професионална 

гимназия III степен ПК) 48530 27543 20987 28767 19763 

Средно професионално-техническо (СПТУ, 

професионална гимназия II степен ПК) 25616 16075 9541 13931 11685 

Средно общо (гимназиално) образование 38579 16010 22569 23426 15153 

Първи гимназиален етап на средното образование 3702 1952 1750 2378 1324 

Професионално -техническо  (ПТУ) след 

завършване на основно образование ( степен I на 

ПК) 1183 762 421 755 428 

Професионално -техническо  (ПТУ) с прием след 

VI/VII клас ( I степен на ПК) 546 317 229 334 212 

Основно образование 34624 15928 18696 18805 15819 

Начално (начален етап на основното образование) 11501 5262 6239 6905 4596 

Незавършен начален етап на основното 

образование 10084 4949 5135 6379 3705 

Никога не посещавал/а училище 795 354 441 484 311 

Дете (до 7 години вкл., което още не посещава 

училище) 14096 7237 6859 8904 5192 
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Таблица 2 

Население на възраст 15 - 64 навършени години по икономическа активност и общини 

през периода 31 август – 6 септември 2021 година 

Общини Общо Безработни Заети 
Икономически 

неактивни 

Общо за Софийска област 144277 8857 91544 43876 

Антон 901 54 560 287 

Божурище 6012 250 4170 1592 

Ботевград 19523 1419 11882 6222 

Годеч 2889 135 1874 880 

Горна Малина 3748 146 2578 1024 

Долна баня 2703 567 1286 850 

Драгоман 2663 71 1682 910 

Елин Пелин 14666 540 10094 4032 

Етрополе 6770 593 4351 1826 

Златица 3177 124 2098 955 

Ихтиман 10725 338 5603 4784 

Копривщица 1189 43 729 417 

Костенец 7036 744 4496 1796 

Костинброд 11516 518 8176 2822 

Мирково 1328 27 844 457 

Пирдоп 4670 261 3293 1116 

Правец 4232 349 2189 1694 

Самоков 21064 1796 12358 6910 

Своге 12174 415 8250 3509 

Сливница 5666 318 3993 1355 

Чавдар 694 91 413 190 

Челопеч 931 58 625 248 
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Таблица 3 

Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица на лицата на възраст 15-

64 навършени години по общини по към 7 септември 2021 година 

Общини 
Коефициенти на 

заетост 

Коефициенти на 

безработица 

Коефициенти на 

икономическа 

активност 

Софийска област 63.5 8.8 69.6 

Антон 62.2 8.8 68.1 

Божурище 69.4 5.7 73.5 

Ботевград 60.9 10.7 68.1 

Годеч 64.9 6.7 69.5 

Горна Малина 68.8 5.4 72.7 

Долна баня 47.6 30.6 68.6 

Драгоман 63.2 4.1 65.8 

Елин Пелин 68.8 5.1 72.5 

Етрополе 64.3 12.0 73.0 

Златица 66.0 5.6 69.9 

Ихтиман 52.2 5.7 55.4 

Копривщица 61.3 5.6 64.9 

Костенец 63.9 14.2 74.5 

Костинброд 71.0 6.0 75.5 

Мирково 63.6 3.1 65.6 

Пирдоп 70.5 7.3 76.1 

Правец 51.7 13.8 60.0 

Самоков 58.7 12.7 67.2 

Своге 67.8 4.8 71.2 

Сливница 70.5 7.4 76.1 

Чавдар 59.5 18.1 72.6 

Челопеч 67.1 8.5 73.4 

 


