
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ЛАС ИФИК АЦИЯ  НА  

Р АЙОНИТ Е  МАТ ИЛДЕ . 

ПР ОС Т Р АНС Т В Е НИ  

С ПЕ ЦИФИКИ  И Г Р АЖДАНИ  НА   

Т Р Е Т И  С Т Р АНИ   

НАЦИОНАЛНО 

Р АЗ ПР Е ДЕ ЛЕ НИЕ :  Б ЪЛГ АР ИЯ  

С  ФОК У С  В ЪР Х У  Х АС К ОВ О  



 

 

 

Call: H2020-SC6-MIGRATION-2019 

Работни програми :  

H2020-EU.3.6.1.1. Механизмите за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

H2020-EU.3.6.1.2. Доверени организации, практики, услуги и политики, необходими за изграждането на 
устойчиви, приобщаващи, отворени и творчески общества в Европа, имайки по-конкретно предвид 
миграцията, интеграцията и демографските промени 

 

ПРОДУКТ 2.1 - КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ СПЕЦИФИКИ И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В РЕГИОНИТЕ НА MATILDE 

Редактори : Стефан Кордел (Stefan Kordel), Андреа Мембрети (Andrea Membretti) 

Автори : Биржит Енгер-Уалдер (Birgit Aigner-Walder), Ян Амкоф (Jan Amcoff), Симон Багиони (Simone 

Baglioni), Лиза Бошингер (Lisa Bauchinger), Джулия Бергамаско (Giulia Bergamasco), Стефани Богомилова 

(Stephanie Bogomilova), Марциа Бона (Marzia Bona), Франческа Цало (Francesca Calò), Синь-Лиз Дал (Signe-

Lise Dahl), Олга Давидова - Минге (Olga Davydova-Minguet), Нуриа дел Олмо Висен (Nuría del Olmo Vicén), 

Елена ди Бела  (Elena Di Bella), Марика Грубер (Marika Gruber), Улф Хансон (Ulf Hansson), Труде Хела Ейде 

(Trude Hella Eide), Кристофър Хофбек (Christopher Hofbeck), Айхан Кая (Ayhan Kaya), Стефан Кордел (Stefan 

Kordel) , Анна Кръстева (Anna Krasteva), Джуси Лайн (Jussi Laine), Питър Ланер (Peter Laner) , Раул Лардиес-

Боске (Raúl Lardiés-Bosque) , Пер Олав Лунд (Per Olav Lund), Ингрид Махолд (Ingrid Machold), Тина Матисен 

(Tina Mathisen), Андреа Мембрети (Andrea Membretti,) , Джесика Пьочер (Jessica Pöcher), Пирже Даниел 

Пьолен (Pirjö Pöllänen), Даниел Раухут (Daniel Rauhut),, Мариа Рьохбек (Maria Røhnebæk), Джулия Роси 

(Giulia Rossi),  Рахел Шомакер (Rahel Schomaker), Давид Спенгер (David Spenger), Евелина Стайкова (Evelina 

Staikova), Катрин Стайнер-Хамерле (Kathrin Stainer-Hämmerle), Сузан Стенбачка (Susanne Stenbacka), 

Мишелин ван Риемсдийк (Micheline van Riemsdijk), Тобиас Вейдингер (Tobias Weidinger),  Фатима Йилмаз-

Елмас (Fatma Yilmaz-Elmas). 

Картография : Питър Ланер (Peter Laner) 

Design:  Support to Life | www.supporttolife.com, Корица: Лавон Босман (Lavonne Bosman)  

Одобрен от мениджъра на работния пакет на WP 2: Щефан Кордел (FAU) на 16 юли 2020 г.  

Одобрено от координатора на проекта: Андреа Мембрети (Eurac Research) на 16 юли 2020 г.  

 

 

 

 

 



 

 

Този документ е изготвен при условията на Споразумението за безвъзмездна помощ № 870831 за 
Европейската комисия. Незадължително отразява гледната точка на Европейския съюз и по никакъв начин 
не предвижда бъдещата политика на Комисията в тази област.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Списък на съкращенията 5 

Списък с таблици 7 

Списък с карти 11 

Списък с диаграми 12 

РЕЗЮМЕ 20 

Встъпителни бележки 23 

Структура на доклада 27 

ЧАСТ А 27 

1. Миграционни процеси в европейските селски и планински райони 27 

2. Региони на MATILDE: критерии за подбор и аналитична рамка 43 

ЧАСТ Б 60 

1. Доклад за страната Австрия 60 

1.1 Ворарлберг: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 67 

1.2 Каринтия: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 94 

2.  Доклад за страната - България 123 

2.1 Хасково: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 129 

3. Доклад за страната - Финландия 148 

3.1 Остроботния: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 156 

3.2 Северна Карелия: Териториални и социално-икономически характеристики 175 

4. Доклад за страната - Германия 196 

4.1 Бавария: териториални и социално-икономически характеристики на региона 205 

5. Доклад за страната - Италия 267 

Южен Тирол: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 299 

6. Доклад за страната Норвегия 330 

6.1 Innlandet: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 337 



 

 

 

 

 

7. Доклад за страната Испания 356 

7.1 Хуеска: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 368 

8. Доклад за държава Швеция 398 

8.1 Окръг Даларна: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 405 

9. Доклад за страната - Турция 425 

9.1 Бурса: Териториални и социално-икономически характеристики на региона 433 

10. Доклад за страната - Обединено кралство (с акцент върху Шотландия) 453 

10.1 Източен Айршир и Северен Айршир континентален: Териториални и социално-икономически 
характеристики на региона 459 

ЧАСТ В: Заключение 480 

Резултати от териториалния и социално-икономическия анализ. предварителна категоризация на региони 
MATILDE 480 

Модели на имиграция на ГТД в държави и региони на MATILDE в светлината на по-широки структурни 
трансформации 480 

Първа категоризация на регионите MATILDE въз основа на количествени показатели 488 

Прогноза за следващите резултати 496 

Генериране на съдържание за импортиране на Word …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА  

 

BA - Bilateral Agreement 

BLA - Bilateral Labour Arrangement 

CAP - Common Agricultural Policy 

CEE – Central and Eastern Europe 

COVID-19 - Coronavirus Disease 

DEGURBA – Degree of Urbanisation 

EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development 

EC - European Commission 

EEA – European Economic Area 

EFGS – European Forum for Geography and Statistics 

EFTA – European Free Trade Association 

ENRD - European Network for Rural Development 

ERDF - European Regional Development Fund 

ESPON – European Spatial Planning Observation Network 

EU - European Union 

EU LFS - European Union Labour Force Survey 

fc. - Former country 

FUA – Functional Urban Area 

GDP - Gross Domestic Product 

GISCO – Geographical Information System of the Commission  

GVA – Gross Value Added 

ICT - Information and Communication Technology 

ISCED - International Standard Classification of Education  

LAU - Local administrative unit 

LEADER - Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 

MATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and 

Mountain Regions 

MENA - Middle East & North Africa 

MOU – Memorandum of Understanding 

NASS - National Asylum Support Service administrated by the UK Government  

NATO – North Atlantic Treaty Organisation  

NEET - Young people neither in employment nor in education and training, aged 15-34 

NGO – Non-Governmental Organisation 

NHS - National Health Service 

NID – New Immigration Destination  

NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

PPS – Purchasing Power Standards 

RCI - Regions and Cities Illustrated 

SGI - Services of General Interest 



 

 

SME - Small and medium-sized enterprise 

TCB – Third Country Born 

TCN - Third Country National 

UN - United Nations 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 

WWII – World War II 

 

 

 

 

 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАТИЛДЕ РЕГИОНИ 

 

ПРОСТРАНСТВЕНИ СПЕЦИФИКИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 

: БЪЛГАРИЯ  

с  фокус върху Хасково 

 

 

Автори: Дейвид Спенгър, със съдействието на Анна Кръстева 

 

По време на комунистическата епоха българското правителство строго контролира движението на хора. 

Режимът разрешава само на три основни групи да влязат и да останат в страната: Първо, чуждестранни 

студенти от Близкия изток, Централна Азия, Югоизточна Азия и Африка, които получават стипендии в 

български университети, второ, политически бежанци - в основата си активисти със същите идеологически 

убеждения от съседни държави като Турция или Гърция , и трето, граждани на Съветския съюз, главно от 

Русия и Украйна, които пристигат като квалифицирани индустриални работници или като международни 

студенти (Кръстева и др. 2011; Стайкова 2013; Кръстева 2018a, 2018б). Основната цел на имиграционната 

политика тогава е да подкрепя политическите интереси чрез имиграцията на лявомислеща интелигенция и да 

насърчава връзките с комунистическите „братски“ държави (Кръстева 2014). Съответно през 80-те години 

българското правителство стартира програма за гости работници (гастарбайтери) с Виетнам, благодарение на 

която виетнамските работници пристигат, за да подкрепят строителната индустрия (Кръстева и др. 2011; 

Кръстева 2018b). След политически сътресения през 1989 г., миграционната политика на България се променя 

коренно и страната отваря границите си за влизане и излизане от нея (Стайкова 2013). Поради 

икономическата трансформация по това време, придружена от висока инфлация, безработица и политическа 

нестабилност, предимно млади хора между 20 и 35 години мигрират от селските и планинските райони към 

градовете, където има възможности за обучение, както и липса на висококвалифицирани работници и 

техническо ноу-хау. Същевременно други решават да емигрират в търсене на по-добри лични възможности 

(Mancheva & Troeva 2011; Staikova 2013; Petrunov 2014). В резултат на това и до днес емигрантите са 8.6 пъти 

повече от имигрантите и в момента 2,9 милиона българи живеят в чужбина, докато само 150 000 родени 

чужденци живеят в България (Pew 2017; Кръстева 2019). Докато се губи демографският, социалният, 

образователният и демократичният капитал на емигрантите (пак там), емиграцията на българи също 



 

 

допринася за развитието на страната чрез значителни парични преводи (пак там). През 2017 г. например тези 

парични преводи са по-високи от преките чуждестранни инвестиции (1 152,6 милиона евро срещу 901,9 

милиона евро, пак там). Въпреки този нов потенциал, икономическият и политически хаос, присъщ на 

времето, създава благоприятна среда за появата на престъпни групи. Последният се опитва да извлече полза 

от желанието на хората за работа и организирания трафик на хора (Петрунов 2014).  

 

Тази тенденция на емиграция както на висококвалифицирани, така и на нискоквалифицирани работници се 

засилва от присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. (Mancheva & Troeva 2011). В 

последствие, въпреки техния малък мащаб1, малките имиграционни процеси попадат извън вниманието на 

обществото, експертите и политиците (пак там; Стайкова 2013)2. Според Кръстева и сътр. (2011), притокът 

на имигранти се състои от граждани на ЕС, които се възползват от правото си на свобода на движение, както 

и от национални граждани от бивши съветски страни като Русия, Украйна или Армения (Miceva 2006) и Азия, 

Близкия и Средния изток и Северна Африка. Сред тях ГТД, особено принудителните мигранти имат важно 

влияние върху политическия дискурс (Бобева и др. 2019, вж. също глава за принудителната миграция). 

 

Едва наскоро България преосмисля миграционната политика като държавен приоритет. „Стратегията за 

имиграция и интеграция“ е формулирана едва през 2008 г., подчертавайки икономическата емиграция и 

интеграцията на чужди граждани. Следващата стратегията, наречена „Национална стратегия за миграция, 

убежище и интеграция“(2011-2020), се фокусира върху аспектите на сигурността  (Стайкова 2013; Кръстева 

2014). И двете стратегии разкриват, че България следва селективна миграционна политика и ясно подчертават 

типовете желани имигранти. Това са български граждани, чужденци от български произход и 

висококвалифицирани мигранти (Стайкова 2013). Според Хакшоз (Haksöz, 2017) тези политики 

благоприятстват асимилацията и изграждането на национална държава въз основа на етнически, езикови и 

религиозни предпочитания.  

 

По отношение на статистическите данни за миграционните явления в България липсва достъп до надеждна и 

актуална информация (Кръстева 2014). Според Институт „Отворено общество“ София (2010), „България е 

единствената държава от ЕС, която няма сравними годишни статистически данни за миграцията“ (пак там, 

52)3. Въпреки че няколко местни институции предоставят данни за различни аспекти на миграционните 

ситуации, няма достъпна и централизирана система за събиране на данни за миграционните потоци (Стайкова 

2013; Кръстева 2014).  

 

 

 

 

                                                 
1 Все още през 2017 г., в сравнение с всички държави-членки на ЕС и страните от ЕАСТ, България отчита вторият 

най-нисък процент на имигранти (3,6 / 1000 жители, Евростат 2017). 
2 Изключение прави редактираният том от Кръстева (2005), озаглавен „Имиграция в България“. 
3 Цитат от Кръстева (2014), оригинална версия на български език 



 

 

 

 

ТРУДОВА МИГРАЦИЯ 

 

Присъединяването към Европейския съюз предизвиква либерализация на пазара на труда и улеснява достъпа 

на чужденци до България. Поради недостиг на висококвалифицирани работници, не е изненадващо, че една 

от целите на Националната стратегия за миграция, убежище и интеграция (2011-2020 г.) е да привлече 

висококвалифицирана работна сила от чужбина. Докато синдикатите са готови да защитят  

 

местната работна сила и продължават да подкрепят ограниченията, работодателите настояват за разширяване 

на така наречения списък на професиите (недостиг на работни места). Този списък се разширява с все повече 

групи всяка година и е насочен главно към инженери и технически инженери (Bobeva et al. 2019). 

 

Освен това България позволява наемането на краткосрочни чуждестранни работници в туристическия сектор, 

на които е разрешено да работят до 90 дни в годината и, за които работодателите не са задължени да 

представят предварително документи за квалификация. Веднага след установяването на тази либерализация, 

броят на сезонните работници се удвоява от 3215 през 2017 г. на 6700 през 2018 г. (пак там). Мигрантите 

предимно пристигат от съседни трети държави като Молдова и Украйна и работят в летни курорти или в по-

малка степен в зимни курорти. Според Бобева и др. (2019), тази практика ще се задълбочава, тъй като има 

нарастващ интерес от страна на работодателите в сектора на селското стопанство. 

 

Един феномен на трудовата миграция, свързан с посткомунистическата динамика, е имиграцията на китайски 

граждани, която не може да бъде обяснена с неокласически теории, но това е резултат от икономически 

възможности, социални и културни афинитети и дипломатически и двустранни рамки на двете страни 

(Кръстева 2018b) . Имигрантите работят като търговци или в ресторанти или в по-малка степен практикуват 

традиционната китайска медицина. Верижната миграция играе важна роля, тъй като те често се насочват към 

вече съществуващи магазини на роднини или приятели (пак там). Освен това китайските инвестиции стават 

видими - напр. в село Маломир, Ямболско, където са насочени към отглеждането на зеленчуци (Дарик Нюз 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ 

 

България подписва Женевската конвенция за бежанците през 1993 г., създава се Държавна агенция за 

бежанците, която започва да приема молби за убежище и да предоставя статут на бежанец. Това са важни 

стъпки от процеса на демократизация и бъдеща интеграция в ЕС. До  избухването на най-новите кризи и 

конфликти, особено в Сирия и Ирак през 2010 г., България отчита малък опит с принудителната миграция и 

по-специално с търсещите убежище. В последствие страната се оказва неподготвена както финансово, така и 

административно (Димитрова и др. 2018; Бобева и др. 2019). Недостатъчният капацитет за приемане, липсата 

на основни санитарни помещения, медицинска помощ и издръжка водят до призива на ВКБООН (януари 2014 

г.) за преустановяване на всички прехвърляния на търсещи убежище към България по Регламента Дъблин до 

по-нататъшно решение  (Nancheva 2016). В актуализирания доклад от април -  

 

2014г. ВКБООН отбелязва, че "все още има сериозни пропуски в националната система за предоставяне на 

убежище въпреки многобройните подобрения, които са направени по отношение на условията на приемане 

от началото на годината“ (2014: 3). По-нататък в доклада се стига до заключението, че „генералното спиране 

на всички трансфери от Дъблин към България вече не е оправдано“ (пак там). Според данни на ВКБООН 2016 

г. е годината, в която повечето хора влизат в страната по хуманитарни причини (33 923 лица, търсещи 

убежище, бежанци и лица без гражданство). Най-новите статистически данни отброяват 21 210 засегнати 

лица (ВКБООН 2019). Що се отнася до страните на произход на търсещите убежище, Афганистан (27 808 

души между 1.1.1993 г. и 29.02.2020 г.), Сирия (22 249) и Ирак (20 426) преобладават през последните 27 

години (Държавна агенция за бежанците 2020). По този начин неотдавна търсещите убежище могат да 

разчитат на вече съществуващи имигрантски общности (Кръстева 2019).  

 

Изследванията на Нанчева (2016) и Кръстева (2020) показват, че приемането на бежанци в България се 

разглежда в контекста на политиката за секюритизация, (пре)граждане и конструиране на мигрантите като 

„физическа и онтологична заплаха“ (Нанчева 2016: 549). Процесът на отчуждаване и неговият рамкиращ 

наратив довеждат до политики, които имат за цел „защита от търсещите убежище, а не защита на търсещите 

убежище“ (пак там: 550). В резултат на това бежанците и търсещите убежище се сблъскват с практики на 

изключване (Нанчева 2016). Докато тече процедурата по предоставяне на убежище търсещите убежище се 

настаняват или в открит център, управляван от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), или в затворен 

център в покрайнините на София, който се управлява от Дирекцията по миграцията на Министерство на 

вътрешните работи. Отворените центрове на Харманли и Баня са разположени в селските райони (AIDA / 

ECRE-Доклад 2019). Там общественото възприятие на търсещите убежище и бежанците е силно повлияно  

 

от гореспоменатите рамки. Протестите се превръщат в редовни прояви, особено в градовете и селата, където 

от 2013 г. ДАБ създава нови Регистрационно-приемателни центрове (РПЦ) (пак там; Бобева 2017). След 

предоставяне на статут на бежанец, неефективността на политиките за интеграция, негативните рамки и  



 

 

 

политиката на секюритизация създават предизвикателства пред признатите бежанци и ограничават както 

техните възможности за интеграция, така и бъдещите им перспективи да останат в страната. В резултат само 

няколкостотин бежанци годишно решават да останат в страната (Илиев / ВКБООН 2017), докато „поне 80-

90% от хората, кандидатстващи за убежище в България, продължават или планират да отпътуват към 

западните страни“( пак там: 17). Няма официални данни за хората с предоставен статут на бежанец, които са 

останали в страната. Представителството на ВКБООН в България обаче изчислява от 1000 до 2000 признати 

бежанци и носители на хуманитарен статут, които пребивават в България (Кръстева 2019). 

 

Разглеждайки достъпа до жилища, бежанците в България като цяло и в частност в селските райони не могат 

да наемат апартаменти или социални жилища поради отказ от местните жители и продължават да остават в 

Регистрационно-приемателните центрове още шест месеца след признаването на статута на бежанец без да 

имат право да получават храна там (Нанчева 2016). Нанчева (2016) представя случай на село Розово от април 

2014 г., където се е стигнало до физическото изгонване на три семейства. Това действие е било активно 

подкрепено от местните кметове на Розово и близкия град. Докладвани са подобни преживявания и от град 

Белене, където местният католически свещеник е поканил сирийско семейство със статут на бежанец, но 

поради противопоставянето на малки екстремистки групи семейството е напуснало града (Капитал 2017). 

Освен това градският съвет на Харманли се противопостави на решението на Държавната агенция за 

бежанците да разшири бежанския лагер (Haskovo Live 2017). Следователно, според Илиев / ВКБООН (2017), 

по-голямата част от бежанците се намира в столицата София. По отношение на достъпа до пазара на труда 

затрудненията могат да се разгледат от гледна точка на липса на информация за това как да се търси работа, 

липса на знания по български език и липса на признаване на чуждестранни сертификати,  (Съвет на Европа 

2018).  Илиев / ВКБООН (2017) в допълнение посочва по-слабо развити социални мрежи и дискриминация, 

трудностите при осигуряването на жилище, както и оскъдните индивидуални здравни условия като 

допълнителни пречки. Докато данните, предоставени от Националната агенция за приходите, показват, че 

през 2015 г. само 175 мъже и 7 жени (2016: 136 мъже и 26 жени) са имали трудов договор, изследването на 

Илиев / ВКБООН (2017) разкрива, че действителният брой на бежанци и търсещи убежище, които работят е 

далеч по-голям. До 60% от тях работят без договор, т.е.има голям риск от експлоатация. Според КАТРО 

България (2018) възможностите за тяхната интеграция на пазара на труда са най-вече в селското стопанство, 

преработвателната промишленост, транспорта и строителството, както и в хотелиерството. Имайки предвид 

предизвикателствата пред намаляващото население и търсенето на работна сила с подходящи умения, в 

регионален план Северозападът и Североизтокът биха могли да спечелят най-много от успешната интеграция 

на пазара на труда на бежанците (пак там). 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИГРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ  

 

 

  
Графика 35. Развитие на броя на чуждестранните студенти в българските университети, 2015-

2020 

Източник на данни: Национален статистически институт 2020b 
 

 

Следвайки приоритетите на Националната стратегия за миграция, убежище и интеграция (2011-2020 г.), 

студентската имиграция се счита за желана форма на висококвалифицирана миграция. Процедурата за 

получаване на студентска виза обаче остава сложна, докато престоите в страната след дипломирането не се 

насърчават (Бобева и др. 2019). Според графика 35 броят на чуждестранните студенти във висшите училища 

се увеличава особено от 2015/2016 г. насам. Същевременно броят на разрешенията за пребиваване, 

предоставени на ГТД за образование и обучение, не се е увеличил значително, а именно от 911 през 2014 г. 

до 1267 през 2018 г. (Национален статистически институт 2019). 16 280 чуждестранни студенти са 

посещавали  



 

 

 

 

български университети през учебната 2019/20, което бележи 5,5% увеличение в сравнение с предходната 

година и 43,0% увеличение в сравнение с 2015/2016. Най-важните държави на произход са Гърция (23,7% от 

общия брой), Великобритания (16,1%), Германия (8,8%), Украйна (6,3%) и Турция (6,0%, Национален 

статистически институт 2020a). Броят на докторантите е 558 или 8,7% от общия брой, с произход от Гърция 

(19,2% от общия брой), Северна Македония (9,5%), Албания (9%, Национален статистически институт 

2020b). Привличането на чуждестранни студенти се счита за важен фактор за развитието на съответните 

университетски градове и  региони. За селските и планинските райони обаче миграцията на ученици не е от 

особено значение. 

 

 

СЕМЕЙНА МИГРАЦИЯ 

 

ГТД и лица без гражданство, влизащи и пребиваващи законно (за по-кратки или по-дълги периоди) в 

България по семейни причини, са една от седемте целеви групи на Националната стратегия за миграция, 

убежище и интеграция (2011-2020). Не е приет обаче план за действие и не е отпуснато финансиране за 

тяхната интеграция. През 2018 г. на ГТД са предоставени общо 3 792 разрешителни за пребиваване по 

семейни причини, от които 2200 за 6 до 12 месеца и 1441 за 12 месеца и повече (Национален статистически 

институт 2019). Досега не са провеждани конкретни проучвания за семейни мигранти в селски и планински 

райони, но се предполага, че семейната миграция е тясно свързана с трудовата и принудителна миграция. 

 

 

МИГРАЦИЯ КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ - LIFESTYLE MIGRATION  

 

По Черноморското крайбрежие на България въпросът за собствеността на чуждестранни граждани на всеки 

втори дом е от съществен значение. Руснаците са най-голямата група, която дължи недвижими имоти по 

Черноморието (Кръстева 2018а). През 2018 г. Асоциацията на брокерите на недвижими имоти съобщи пред 

българска медия, че може да се забележи нарастване на запитванията от френски, германски, белгийски и 

други жители на Западна Европа за закупуване на имоти на българското Черноморие (Novinite 2018, Труд 

2018, БНТ 2019), както и в живописни селски и планински райони като Банско на югоизток (за проучване 

върху британски граждани, виж Kaneff 2008). Междувременно Асоциацията отчете отлив на руснаци, което 

се обеснява с продължаващите по това време икономически санкции срещу Русия. Брокерите заявиха, че 

поради отливът на руснаци е имало общ спад в транзакциите през 2017 г. в сравнение с предходната година, 

добавяйки, че активно руско участие на пазара не се очаква „скоро“ (Novinite 2018, Труд 2018, БНТ 2019 ).  

 

 



 

 

 

Независимо от това, статистически данни по въпроса не са налични и поради това е трудно да се анализират 

нови тенденции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 HASKOVO: TERRITORIAL AND SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE REGION 

 

Автори : Анна Кръстева, Стефани Богомилова и Евелина Стайкова  

 
КАРТА 10. ХАСКОВО  

 

 

 



 

 

 

2.1.1. ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАСКОВО  

 

 

ТЕРИТОРИАЛНИ ИНДИКАТОРИ 2018 

Дял на населението, живеещо извън градските и междинните общини 12.8% 

Дял на населението, живеещо в планински райони Не планински регион 

Дял на територията, покрита с планини Не планински регион 

Дял на територията, покрита със земеделски полета 52.8% 

Граничен регион Да 

 

 

 

Таблица 23. Териториални показатели на Хасково, 2018г 

 

Източници на данни: Типология на границата на Евростат; Градско-селска типология; Типология на 

планината на Евростат; Eurostat Corine Landcover; Степен на урбанизация на Евростат (DEGURBA) 

 

Селската специфика на Хасковска област (вж. Също Карта 10) се илюстрира с високия процент на територия, 

покрита от земеделски полета (52,8%), където се отглеждат вино, плодове, зеленчуци и тютюн. Населението, 

от друга страна, е предимно градско, като само 12,8% живеят извън градските райони (вж. Също Таблица 23). 

 

  



 

 

 

 

 
Карта 11. Разпределение на населението и достъпност на болниците в Хасково 

 

 

 

  

 



 

 

 

Хасково е среден MATILDE регион в две отношения: достъп до болници (14,7 срещу 14,2 минути, виж също 

Карта 11) и гари (11 срещу 10,5 минути, виж също Таблица 24). Това е ефект на плътността на пътната мрежа 

в областта, която е била над средната стойност през 2015 г. и се дължи не на последно място на откриването 

през същата година на магистрала „Марица”, която е свързана с магистрала „Тракия” (Институт по пазарна 

икономика). Хасково се различава значително от средния MATILDE регион по отношение на достъпа до 

начални училища (11,5 срещу 5,9 минути), до средни училища (16,9 срещу 9,2 минути) и до магазини (9,7 

срещу 5,2 минути).  

 

 

ДОСТЪПНОСТ на избрани инфраструктури Хасково, 2016 

Средно за 
MATILDE региони, 
2016 г. 

Достъп до болници, време за пътуване с кола, 
изчислено по население (минути) 

14.7 14.2 

Достъп до начални училища, време за пътуване с 
кола, изчислено по население (минути) 

11.5 5.9 

Достъп до средни училища, време за пътуване с 
кола, изчислено по население (минути) 

16.2 9.2 

Достъп до гари, време за пътуване с кола, изчислено 
по население (минути) 

11 10.5 

Достъп до магазини, време за пътуване с кола, 
изчислено по население (минути) 

9.7 5.2 

Таблица 24. Достъпност на избрани инфраструктури в Хасково, 2016г 

Източник на данни: ESPON Profecy, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАСКОВО  

 

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  
(* Вариация, изчислена само за 
периода 2014-2018.)  

2018 Вариация 
(2008- 2018) 

Средно за 
страната 

Средно за 
ЕС  

Средно за 
MATILDE 
региони  

Размер на населението 231,276  -8.95% - - 425,252 

Плътност на населението 
(жители на км2) 

42 42 - 45.8 ** 63.9 105.3 102 

Средна възраст на населението  
(години) 

45.6 0.5* 44.1 43.1 45 

Коефициент на зависимост в 
напреднала възраст (> 65 / 14-
64) 

35 2.9* 32.5 30.5 33 

Коефициент на зависимост в 
ранна възраст 

22.9 2* 22 24.1 23 

Индекс на стареене (> 65 / <14) 153.1 -0.2 147.9 124 148 

Коефициент на раждаемостта 
(раждания на 1000 жители) 

7.9 -1.1 8.9 9.8 9.1 

Общ коефициент на 
плодовитост (новородено на 
жена) 

1.62 -0.02* 1.56 1.54 1.58 

Коефициент на на естествена 
промяна на населението (‰) 

-8.5 -8.5/-5.6** -6.6 -1.0 -1.7 

Коефициентът на нетна 
миграция (‰) 

-5.2 -5.2/2.5** -0.6 2.6 3.6 

Коефициентът на общата 
промяна на населението (‰) 

-13.6 -13.6-5.4** -7.1 1.6 1.9 

 

Таблица 25. Демографски показатели на Хасково, 2018г 

Източници на данни: Евростат, Население (демография, миграция и прогнози) 

 

**Минимални и максимални стойности, записани през разглеждания период. 

 

 

ДЕМОГРАФИЯ  

 

MATILDE регионът Хасково се характеризира с висок спад на населението (вж. Графика 36). Докато през 

2010 г. в региона са живели 253 127 души, броят им е намалял до 228 141 през 2018 г. Поради песимистични  



 

 

 

бъдещи икономически перспективи се извършва селективна емиграция по възраст. В доклад за 2018 г. за 

регионалните профили в България се посочва, че въпреки факта, че демографската картина в област Хасково 

се влошава с бързи темпове, може да се заключи, че застаряването на населението в района следва общите 

тенденции в страната (Институт за пазарна икономика 2018). Независимо от това, 2016 г. отбеляза рязко 

намаляване на емиграцията от района. Дялът на градското население в областта е близък до средния, но 

плътността на населението е значително по-ниска (1 079 души на кв. км в градските райони срещу 1537 души 

на кв. км в страната, Институт за пазарна икономика 2018) . Според местни експерти областните власти не 

прилагат конкретни политики за смекчаване на демографския спад. 

 

  
Графика 36. Развитие на общото население в Хасково, 2010-2018 

Източник на данни: Евростат 

 

 

В Хасково миграционното салдо остава отрицателно през разглеждания период. Независимо от това, за 

2014 и 2015 г. може да се наблюдава положителна тенденция (вж. Графика 37). Едно от обясненията за 

положителното миграционно салдо през тези години е високият приток на търсещи убежище и бежанци, но 

няма налични конкретни данни за чужденци или ГТД.  

 

 

 



 

 

 

  
Графика 37. Миграционно салдо общо население в Хасково, 2010-2018 

Източник на данни: Евростат 

 

 

 

ДЕМОГРАФИЯ: ФОКУС ВЪРХУ Граждани на Трети Държави  

Според годишния доклад за 2018 г. на Националния статистически институт за населението и демографските 

процеси в област Хасково 29 559 души са сменили обичайното си местоживеене от чужбина на България. 

Това включва завръщащи се български граждани, които се прбират обратно по семейни причини, както и 

чужденци с разрешение за пребиваване или статут. Хасково също стопанинсва приемен център близо до града 

(Gauci 2020). Най-висок е делът на имигрантите от Турция (29,9%), Русия (11,0%) и Германия (7,2%, 

Национален статистически институт - Териториално бюро Юг 2019).Поради липса на данни не може да се 

предостави конкретна характеристика за ГТД. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ  

 

Поради липса на данни не може да се предостави конкретна характеристика на възрастовата структура и 

половата структура на ГТД. Според местни експерти не се наблюдават значителен дисбаланс между половете.  

 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАСКОВО  

 

Сравнението между нивото на образование на общото население в България и общото население на регион 

Южен централен (NUTS2) 4  показва, че нивото в Южен централен е малко по-ниско в сравнение с 

националния мащаб. Докато 26,1% притежават начално или по-малко от основно образование през 2018 г. 

(26,1% в сравнение с 21,5%), равнището на основно или средно образование е подобно (53,5% срещу 53,6%). 

Нивото на висше образование е по-ниско от средното за страната (20,4 срещу 24,8%, вж. Също графика 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Тъй като данните от EUROSTAT могат да бъдат предоставени само на ниво NUTS-2, беше избран 

централен център NUTS-2 Yuzhen, към който принадлежи Хасково. 



 

 

 

 

  
Графика 38. Ниво на образование на общото население в Южен централен, 2008-2018 

Източник на данни: Евростат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.5. ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАСКОВО  

 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ИНДИКАТОРИ * 

2017 Вариация 
2008- 2017 

Средно 
за 
страната 
(2017) 

Средно за 
ЕС (2017) * 

Средно за 
MATILDE 
региони 
(2017) * 

Регионален БВП на глава от 
населението при стандарти 
за покупателна способност 

8,200 1.1% 14,900 29,800 29,624 

Регионална брутна 
добавена стойност: 
първичен сектор 

11% -2.9 
процентни 
точки 

5% 2% (7,098.5 
милиона 
евро) 

4% 

Регионална брутна 
добавена стойност: 
вторичен сектор 

27% -5 процентни 
точки 

28% 27% (95,398 
милиона 
евро) 

30% 

Регионална брутна 
добавена стойност: 
третичен сектор 

63%  +7.9 
процентни 
точки 

67%  71% 
(254,090 
милиона 
евро) 

66% 

 

Таблица 26. Икономически показатели в Хасково, 2017г 

Източници на данни: Брутен вътрешен продукт (БВП) на Евростат по текущи пазарни цени по NUTS 3 региони; 

Брутен вътрешен продукт на ОИСР (БВП); Евростат Брутна добавена стойност по базови цени по NUTS 3 региони 

 

* Липсващи данни за Франция за регионална брутна добавена стойност и заетост по сектори; Следователно 

средната стойност е изчислена въз основа на 26 държави-членки. 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА 

Панорамата на икономиката и пазара на труда в региона може да бъде обобщена с две противоположни 

характеристики - нисък БВП на глава от населението, но и ниска безработица. Регионалният БВП на глава от 

населението (8 200) е значително по-нисък от националния (14 900), а също и под средния за ЕС (29 800) и 

средния за регионите MATILDE (29 624, вж. Също Таблица 26). Положителното е, че регионалната  

 



 

 

 

безработица (3,1%) е далеч по-ниска от националната (6,2%), средната стойност за ЕС (8,1%) и средната за 

регионите MATILDE (8,4%).Най-негативният показател е много високият процент на хората в риск от 

бедност и социално изключване - 43,8%, почти двойно от средното за ЕС (22,5%), повече от два пъти от 

средното за регионите MATILDE (18,7%), а също така по-високо от средно за страната (38,9%). Тенденцията 

на БВП през последното десетилетие (2008-2017 г.) илюстрира един по-скоро изоставащ регион в сравнение 

с националния и особено със средния БВП на регионите на ЕС и MATILDE (вж. Също графика 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Графика 39. Тенденция на брутния вътрешен продукт в Хасково, 2008-2017 

Източник: Евростат, Брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи пазарни цени по NUTS 3 региони. 
 

 

 

ПАЗАР НА ТРУДА 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПАЗАРА НА 

ТРУДА 

2017 Вариация 

2008-2017 

Средно за 

страната 

(2017) 

Средно за 

ЕС  

(2017) * 

Средно за 

MATILDE 

региони 

(2017) 

Коефициент на безработица 

(%/процентни точки) 

4.7% -1.7 6.2 8.1% 8.4% 

Заетост в първичния сектор (%, 

хиляди служители) 

31.5% (31.5) -15.5% 19% 5% (353.98) 5% (6.75) 

 

 



 

 

 

В Хасково заетостта в първичния сектор (32%) е повече от шест пъти по-висока от тази в регионите MATILDE 

(5%) и значително по-висока от националната (19%) и средната стойност за ЕС (7%, виж Таблица 27 и 

Графика 40 ). Вторичният сектор (24%) е подобен на този от MATILDE регионите (26%) и средния за ЕС 

(25%). Третичният сектор преобладава по отношение на заетостта. Сравнението с националното ниво 

илюстрира селската спецификата на MATILDE региона: в последния първичният сектор заема второ място 

по отношение на заетостта, докато на национално ниво вторичният сектор играе тази роля.  

Поради финансовата и икономическа криза, равнището на заетост на възраст от 15 до 64 години в Хасково 

намалява до 2011 г., но оттогава се запазва на същото ниво (вж. Също графика 41). 

 

 

Графика 40. Заетост по сектори в Хасково, 2017г 

Източник на данни: Разработка на EURAC въз основа на данни от Евростат, Заетост (хиляди души) от 

NUTS 3 региони 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Графика 41. Развитие на равнището на заетост в Хасково, 2008-2018 

Източник на данни: Евростат 

 

Само с малки колебания, равнището на безработица в региона следва националната тенденция, т.е.преди 

кризата, финансовата и икономическата криза и след кризата. Следващата графика представя развитието на 

равнището на безработица както на национално ниво, така и в Хасково. Отчита се много динамично развитие 

на равнищата на безработица през разглеждания период. В Хасково безработицата варира от 15,9% през 2011 

г. до 4,7% през 2017 г. (4,3% през 2018 г.).  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Графика 42. Тенденции в равнището на безработица в Хасково, 2008-2017 

Източници на данни: OECD.stat, Индикатори на труда, малки региони TL3 и големи региони TL2; Евростат, Обща 

безработица; Национални статистически служби на страните от MATILDE. 

 

 

 

ПАЗАР НА ТРУДА: ФОКУС ВЪРХУ ГТД  

За Хасково не са предоставени данни за равнището на заетост на ГТД. За да се създаде представа за общото 

положение на ГТД в България и регионалната ситуация на заетост в Южен централен регион, следващата 

графика представя развитието на равнищата на заетост на ГТД на национално ниво и общите нива на заетост 

както в България, така и в Южен централен регион. През разглеждания период може да се наблюдава обща 

положителна тенденция. Интересното е, че от 2014 г. насам може да се забележи противоположна тенденция 

между ГТД и общото население. Докато равнището на заетост на общото население непрекъснато нараства, 

процентът на заетост на ГТД отчита лек спад (виж графика 43). Има  



 

 

 

няколко положителни примера за мигрантски труд в местната икономика, напр. бежанец от открит лагер в 

Харманли работи в оранжерии в Хасковско. Някои мигранти работят и в хранителната промишленост, 

например във фабрика за бисквитки или дори бръснарници или други малки магазини, управлявани от 

мигранти.  

 

Според местни експерти по-голямата част от мигрантите предпочитат да работят в търговията и кол 

центровете, а не толкова в селското стопанство. 

 

  
Графика 43. Коефициент на заетост в Южен централен регион, 2008-2018 

Източник на данни: Евростат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В следващата таблица се сравняват специалните модели на заетост в селска и цяла България, т.е. заетост на 

непълен работен ден, самостоятелна заетост и временна заетост. Трябва да се подчертае, че делът и на трите 

вида заетост е по-висок в селските райони, отколкото средно за страната. Поради липса на данни не може да 

се предостави конкретна характеристика на ГТД.  

 

 

2018 Цяла България Селски райони 

 
ГТД ОБЩО  ГТД ОБЩО 

Заетост на непълно 
работно време 

Няма данни 1.8% Няма данни 3.6% 

Самостоятелна 
заетост 

Няма данни 10.6%  

 

Няма данни 12.2% 

Временна заетост Няма данни 4.0%  

 

Няма данни 9.3% 
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