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Увод 

Докладът обобщава резултатите от  проучване на екип от български 

изследователи, работещи в сферата на демографията. Той се основава и на   

Съвместната  декларация на министрите на труда и социалната политика, приета по 

време на Международна министерска конференция на държавите-участнички в 

Процеса за сътрудничество в страните от Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), проведена в 

гр. София през м. май 2016 г. Проучването  е извършено през периода май-август 

2017 г. и има за цел да анализира демографските процеси и произтичащите от тях 

предизвикателства пред отделните страни – участнички в ПСЮИЕ и да направи 

изводи и препоръки, които да послужат като отправна точка за обща дългосрочна 

работа по изграждане на работещи механизми на регионално ниво за управление 

на демографските процеси чрез реализиране на съвместни инициативи и проекти 

въз основа на обмен на опит и добри практики. 

Демографските процеси и произтичащите от тях промени, наред с 

глобализацията и напредването на информационните технологии, са в основата на 

формирането на една нова социална реалност, пред която с различна острота са 

изправени съвременните общества. Демографските предизвикателства засягат 

множество сфери на икономическия и социален живот и ще имат все по-значими 

последици за състоянието на публичните финанси и нормалното функциониране на 

социалните системи, в това число пазара на труда, пенсионно-осигурителната система, 

системите за социална защита, подпомагане и дългосрочни грижи, здравеопазването, 

образованието. За повечето от страните-участнички в ПСЮИЕ основните демографски 

предизвикателства са свързани с тенденции на намаляване и застаряване на над  

144-милионното им население и на работната сила в дългосрочен план. 

Демографското развитие на страните – участнички на ПСЮИЕ се очертава като 

национален и социален приоритет, изискващ максимална концентрация на усилията и 

провеждане на активна, целенасочена и последователна политика на  правителствата,  

както и обединение и координиране на действията на  органите на властта, 

институциите и структурите на гражданското общество на централно, регионално и 

местно ниво. За повечето страни-участнички се очертават няколко приоритетни 

направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне  

темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в 
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дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ 

хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.  

Докладът е аналитичен документ, в който обект на изследване е населението на 

страните-участнички в ПСЮИЕ: Албания, Босна и Хрецеговина, България, Гърция, 

Косово, Бивша Югославска Република Македония /БЮРМ/, Молдова, Румъния, 

Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора, и на отделни негови съвкупности, 

групирани в зависимост от нуждите по възраст, пол, образование и др. Методологията 

на демографското изследване включва използването на основни демографски и 

социални показатели, повечето от които участват при съставянето на демографски 

профили на отделните държави съобразно възприетите стандарти. На тази основа са 

очертани най-важните аспекти на демографските и социалните процеси в отделните 

страни-участнички.  За да се постигне този резултат, са използвани данни от 

преброяванията на населението, от текущата демографска статистика и различни 

изследвания на отдела за население на ООН, Евростат, Световната банка, 

Международната организация на труда, Световната здравна организация, националните 

статистики на отделните страни-участнички в  ПСЮИЕ и др. За да се проследи тренда 

на настъпилите демографски промени, подбраните показателите в повечето случаи са 

анализирани за изминал 10-годишен период. При установяване перспективите за 

развитие на такива показатели като общ брой население или неговите основни 

възрастови групи, е използван средния вариант на прогнозите на населението на ООН. 

Основно изискване при изработването на доклада е данните да са съпоставими, 

т.е. да са събирани по една и съща методика. Поради тази причина е спазван принципът 

при анализ на един и същи показател да се използва един и същи източник на 

данни. Когато такива източници са регионални или международни организации, 

предоставяните данни се отнасят само за тези държави, които се техни членове или за 

които е събирана информация. Това е единствената причина, когато като източници са 

ползвани Евростат, Световната банка, в доклада да са залегнали данните само за едни 

държави участнички в ПСЮИЕ, а за други да не е налична подобна информация. 

Особено ограничени са данните за Косово, тъй като повечето от изброените 

международни институции не събират и обработват такива данни. Тази празнота през 

последните години успешно се запълва от Статистическата агенция на Косово, но 

наличните данни не покриват целия 10-годишен период на изследването, като в същото 

време не е ясно дали методиката за събиране и обработка на данни е напълно 

идентична с тази на останалите национални и международни статистически институти. 
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Това е единствената причина при анализът на редица показатели да е посочено, че за 

Косово няма данни. 

На базата на изводите от социалния и демографския анализ, както и на 

очертаните в приетата през 2013 г. Стратегия за Югоизточна Европа 2020 проблеми и 

насоки за развитие на региона са формулирани приоритетните направления и задачи в 

областта на демографската политика и сътрудничество между отделните страни-

участнички в ПСЮИЕ, насочени към забавяне темповете на намаляване на броя на 

населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на 

високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно 

състояние, образованост квалификация, способности и умения. 

Демографските процеси и произтичащите от тях промени, наред с 

глобализацията и напредването на информационните технологии, са в основата на 

формирането на една нова социална реалност, пред която с различна острота са 

изправени обществата в Югоизточна Европа. Демографските предизвикателства засягат 

множество сфери на икономическия и социален живот и ще имат все по-значими 

последици за състоянието на публичните финанси и нормалното функциониране на 

социалните системи, в това число пазара на труда, пенсионно-осигурителната система, 

системите за социално подпомагане и дългосрочни грижи, здравеопазването, 

образованието. За повечето от страните-участнички в ПСЮИЕ основните демографски 

предизвикателства са свързани с тенденции на намаляване и остаряване на над  

144-милионното им население и на работната сила в дългосрочен план. 

Докладът се състои от четири взаимосвързани глави, както следва: В първа глава 

са изведени основните демографски процеси – раждаемост, смъртност, миграции като 

са очертани тенденциите на развитие чрез представената динамика на демографските 

показатели. Особено място се отделя на демографското остаряване като бързо 

протичащ процес, макар и с различни темпове в отделните страни-участнички в 

ПСЮИЕ и предизвикателствата пред пазара на труда, осигурителната, здравеопазната 

и социалната системи. Във втора глава на основата на индикатори са изведени 

състоянието и динамиката в развитието на населението в страните-участнички в 

ПСЮИЕ по отношение пазара на труда, образованието и здравеопазването. В трета 

глава са представени индикатори по отношение на социалното развитие и системата на 

социална защита. Изведени са предизвикателствата и политиките за сътрудничество 

между страните-участнички в ПСЮИЕ.  В четвърта глава са обобщени приоритетите и 

перспективите за съвместна работа и сътрудничество между страните-участнички в 
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ПСЮИЕ за посрещане на демографските предизвикателства като допълнително са 

изведени основни подходи, насоки и мерки за кооперирани действия.  

 

Докладът е разработен от екип на Института за изследване на населението и 

човека при БАН в състав: проф. д-р Татяна Коцева (гл.3, гл.4), доц. д-р Елица 

Димитрова (гл.2, гл.3) и гл.ас. д-р Спас Ташев (гл.1, гл.4).  
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Глава първа 

Характеристика на демографските процеси в страните-

участнички в ПСЮИЕ – основни тенденции и перспективи 

на развитие 

 

В  тази глава на доклада ще бъдат разгледани основните демографски процеси, 

протичащи в страните-участнички в ПСЮИЕ. Въз основа на този анализ ще бъдат 

изведени очертаващите се тенденции и перспективи в демографското развитие на тези 

държави. 

1. Състояние и тенденции в демографското развитие 

1.1. Раждаемост 

 Наблюдаваната тенденция в повечето страни-участнички в ПСЮИЕ към 

намаляване на населението е пряка последица от спада  на раждаемостта в резултат от 

т.нар. “демографски преход”
1
. Този спад е обективно обусловен от влиянието на 

множество демографски, социални и икономически фактори. Демографският преход, 

социално-икономическите промени в региона след края на Студената война и 

възникването на нови пазарни икономики в края на 80-те и началото на 90-те години на 

ХХ в. ускоряват процеса на понижаване на равнището на раждаемостта. Въпреки тази 

всеобща тенденция, през изминалите десет години се наблюдават значителни различия 

в тоталния коефициент на плодовитост. Независимо от неговите като цяло ниски 

стойности, движещи се между 1,23 и 2,12, по този показател държавите в региона могат 

да бъдат обособени в три групи: 

 Държави, при които тоталният коефициент на плодовитост нараства, макар и 

бавно (България, Румъния, Словения, Хърватия); 

 Държави, при които тоталният коефициент на плодовитост не се променя 

съществено (Босна и Херцеговина, Гърция, Молдова); 

                                                 
1
 Демографският преход е процес, който представлява смяната на типа на възпроизводство на 

населението в резултат на преминаване от по-високи нива на раждаемост и смъртност към по-ниски. 



Съвременни демографски предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ 2017 

 

8 

 

 Държави, при които тоталният коефициент на плодовитост намалява (Албания, 

Косово, БЮРМ, Сърбия, Турция, Черна гора). 

Теоретично определеният минимум за осигуряване на просто възпроизводство 

на населението е 2,1 живородени деца. Към настоящият момент единствено в Косово 

стойностите на тоталния коефициент на плодовитост от 2,12 осигуряват просто 

възпроизводство. Близък до тези показатели, макар и под тази граница, е стойността на 

този коефициент в Турция – 2,01. 

От демографска гледна точка наблюдаваният спад на раждаемостта в страните 

участнички в ПСЮИЕ се дължи на понижената плодовитост на жените в родилна 

възраст и на намаляването на техния брой.  
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Фиг.1.1 

Тотален коефициент на плодовитост на страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източници: Отдел Население към ООН и Евростат 

Проявяващият се в момента отрицателен ефект от намаляващия брой на жените 

в родилна възраст ще дава отражение върху възпроизводството на населението и през 

следващите десетилетия. Причина за това са както негативните промени във 

възрастовата структура на жените на възраст 15-49 г., така и намаляващият абсолютен 

размер и относителен дял на момичета на възраст от 0 до 14 г. в повечето страни, 

участващи в ПСЮИЕ, които ще се включат във възпроизводството на населението през 

следващите десетилетия. 
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Фиг.1.2 

Брой на момичетата на възраст 0-14 г. в страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източник: Отдел Население към ООН 

 

В резултат от  демографските процеси в Турция, общият брой на женското 

население на възраст 0-14 г. през изминалия десетгодишен период дори леко се е 

увеличило от 14,9 млн. на 15,0 млн. В тази страна увеличението на населението в  

групата е от 9,5 млн. на 9,88 млн., като минимален ръст се наблюдава и в Словения от 

136 хил. на 150 хил. В България развитието на тази възрастова група е относително 

стабилно, като за периода намалението е само с около 1000 души. При останалите 11 

страни се наблюдава трайно намаляване на броя на лицата, обхванати от тази 

възрастова  група. В следващите десетилетия обективните възможности за нарастване 

на раждаемостта и за нарастване на числеността на населението по причини на 

раждаемост  ще стават все по-ограничени. 

Проявяващият се към момента отрицателен ефект от намаляващия брой на 

жените във фертилна възраст ще дава отражение върху възпроизводството на 
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населението и през следващите десетилетия в по-голямата част от страните-участнички 

в ПСЮИЕ. Причина за това са както негативните промени във възрастовата структура 

на жените на възраст 15-49 г., така и намаляващият абсолютен размер и относителен 

дял на момичета на възраст от 0 до 14 г., които ще участват във възпроизводството на 

населението през следващите десетилетия. 

Сред факторите, които обясняват снижаващото се равнище на раждаемостта, са 

и настъпващите промени в нагласите за оптималния брой на децата в едно семейство. 

На фона на тенденцията към намаляване на общия брой на женското население 

на възраст 0-14 г., като проблем в страните-участнички в ПСЮИЕ се откроява високото 

ниво на юношеската раждаемост сред част от тяхното население. 

 

 

Фиг.1.3 

Юношеска раждаемост (на 1000 жени на възраст 15-49 гпд.) в страните-участнички 

в ПСЮИЕ 

Източник: Отдел Население към ООН 

United Nations Population Division, World Population Prospects 

http://hdr.undp.org/en/countries 

*Липсват данни за Косово 

 

http://hdr.undp.org/en/countries


Съвременни демографски предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ 2017 

 

12 

 

Юношеската раждаемост (брой родени деца на 1000 жени на възраст 15-19 г.) е 

важен показател за здравната култура като цяло и за  сексуалната  в частност и за 

възпитанието на населението, социалните норми, в т.ч. нормите към отношенията 

между мъжете и жените, както и семейните отношения. Данните от  от граф. 1.3 сочат, 

че средната стойност за юношеска раздаемост за страните от  ПСЮИЕ е 18‰.  Две 

страни1.1 са с показатели далеч над средната стойност – на първо място е България с 

най-високата стойност на юношеска раждаемост - 37‰, след нея е Румъния – с 34‰. 

Другите три страни с високи стойности на юношеска раждаемост са: Турция 27‰, 

Албания 22‰ и Молдова 22‰. Близки до средните стойности е нивото на юношеската 

раждаемост в Сърбия -19‰, БЮРМ -17‰ и Черна гора - 12‰. С най-ниски показатели 

на юношеска раждаемост са страните Гърция - 7‰, Хърватия –9 ‰, Босна и 

Херцеговина - 8‰ и най-ниска е в Словения - 4‰. 

1.2. Смъртност 

Високото ниво на смъртност – обща, преждевременна и детска, е сред 

тревожните демографски проблеми в по-голямата част от страните-участнички в 

ПСЮИЕ. Основен фактор, обуславящ динамиката на общата смъртност, е 

наблюдаваната тенденция към демографско остаряване. Този процес се характеризира с 

промени във възрастовата структура на населението и се свежда до намаление на 

относителните дялове на младите лица и увеличаване на дела на по-старите. Колкото в 

по-напреднал етап е процесът на демографско остаряване сред отделните страни-

участнички в ПСЮИЕ, толкова по-високи са нивата на обща смъртност. 
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Фиг.1.4 Брутен коефициент на смъртност (на 1000 човека) в страните-участнички в 

ПСЮИЕ 

Източник: Програма за развитие на ООН. 

United Nations Development Programme. Human Development Reports 

 

На фиг. 1.4. е представена тенденцията в общата смъртност на населението за 

период от 55 г. По показателя брутен коефициент на смъртност (брой умрели на 1000  

души от населението) страните от ПСЮИЕ са разделени в две групи. В първата се 

наблюдава  стабилна тенденция на увеличение на смъртността за периода 1960-2015 г. 

Към тези страни се причисляват Босна и Херцеговина - 10‰ (1960 г.) и 11‰ (2015 г.), 

Хърватия - 10‰ (1960 г.) и 13‰ (2015 г.), Гърция - 7‰ (1960 г.) и 11‰ (2015 г.), 

Румъния - 9‰ (1960 г.) и 13‰ (2015 г.) и България - 8‰ (1960 г.) и 15‰ (2015 г.). В 

България смъртността бележи  почти двойно увеличение за над 50- годишен период.  

Към другата група се отнасят тези страни, в които се наблюдава тенденция на 

намаление на смъртността. Най-драстично е намалението на смъртността за половин 

век в Турция - от 20‰ (1960 г.) тя спада на  6‰ (2015 г.). Слабо намаление на 

стойностите на смъртността се отчитат в Молдова - от 12‰ (1960 г.) на 11‰ (2015 г.), 

БЮРМ – от 11‰ (1960 г.) на 9‰ (2015 г.) и Албания, където намалението е по-

отчетливо проявено  от 11‰ (1960 г.) на 7‰ (2015 г.). В две новосформирани в 

последните десетилетия страни – Словения и Черна гора – няма динамика в 

стойностите на показателя - 10‰ за двете страни за двете години. За Косово и Сърбия 

има данни само за 2015 г., поради което не може да се представи тенденция в 
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развитието на този показател. Прави впечатление, че брутният коефициент на 

смъртност в Сърбия има същите високи стойности както в България - 15‰ (2015 г.). 

 

Фиг.1.5 

Брутен коефициент на смъртност (на 1000 човека) в страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източници: Отдел Население към ООН и Евростат 

 

Както се вижда от граф.1.5, представяща по-подробна картина на общата 

смъртност през последните 10 години с проекция до 2020 г. за страните, включваща и 

Косово, най-висок е брутният коефициент на смъртност в България. През изминалия 

10-годишен период той се е увеличил от 15 на 15,6‰. Неговите стойности са високи и 

при повечето от останалите страни в ПСЮИЕ. Единствено в Турция (5,8‰), Косово 

(4,2‰) и отчасти в Албания (7,7‰) стойностите му са по-ниски, което се обяснява с по-

големия дял на младото население, сред която смъртността е ниска. 

Вероятността за умиране на мъже на 15-годишна възраст преди навършване на 

60 г. (на 1000 човека) е показател за преждевременната смъртност. Той синтезира 
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условията и качеството на живот в страната. Разгледан в 10-годишен времеви период, 

стойностите на този показател спадат във всички страни на ПСЮИЕ. Страните с най-

високи показатели в началото и края на периода са Молдова – 312‰ през 2005 г. и 244 

‰ през 2005 г. и Румъния - 227‰ през 2005 г. и 195‰ през 2014 г. Близки високи 

стойности по този показател има и България - 220‰ през 2005 г., но поради липса на 

данни в тази база не може да се види динамиката по този показател. Сърбия и Турция 

спадат към групата страни с високи показатели – съответно 178‰ и 170‰ през 2005 г. 

като и в двете страни се наблюдава спад до 140‰-142‰ през 2014 г. Страните с най-

ниска вероятност за умиране на мъжете в средна възраст са Албания и Гърция – 108‰ в 

двете страни през 2005 г. до 85‰ в Албания и 101‰ в Гърция през 2014 г.  

 

 

Фиг.1.6 

Вероятност за умиране  на 15-годишна възраст преди навършване на 60 г., мъже, в 

страните-участнички в ПСЮИЕ. 

Източник: Програма за развитие на ООН. 

United Nations Development Programme. Human Development Reports 

http://hdr.undp.org/en/indicators/57906# 

*Липсват данни за Косово, както и пълни данни за България и Словения 

 

  Данните за вероятност за умиране  на 15 г. до навършване на 60 г. за жените 

(adult mortality, female) са посочени на фиг. 1.7: 

http://hdr.undp.org/en/indicators/57906
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Фиг.1.7 

Вероятност за умиране  на 15-годишна възраст преди навършване на 60 г., жени, в 

страните участнички в ПСЮИЕ. 

Източник: Програма за развитие на ООН. 

United Nations Development Programme. Human Development Reports 

http://hdr.undp.org/en/indicators/57906# 

*Липсват данни за Косово, както и пълни данни за България и Словения 

 

Вероятността за умиране на жени на 15 г. възраст преди навършване на 60 г. (на 

1000 човека) е почти двойно по-ниска от тази при мъжете. В динамика от 10 години 

(2005-2014) се наблюдава намаление на стойностите по този показател във всички 

страни на ПСЮИЕ. С най-високи показатели в началото и края на периода се откроява 

Молдова – 151‰ и 101‰. С високи показатели през 2005 г. са също България (92‰), 

Румъния (98‰), Турция (88‰), Сърбия (95‰). Най-ниски вероятности за умиране на 

жените в зряла възраст се наблюдават за изследвания период в Албания – 53‰ (2005) и 

50‰ (2014), Хърватия – 66‰(2005) и 57‰ (2014), Босна и Херцеговина – 74 ‰(2005) и 

66‰ (2014), Гърция – 46‰ (2005) и 45‰ (2014). Останалите страни достигат стойности 

на показателя в края на периода- 2014 г. в диапазон 73‰-79‰. 

Майчината смъртност е също важен аналитичен показател. Данните за него са отразени 

във фиг. 1.8: 

http://hdr.undp.org/en/indicators/57906
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Фиг.1.8 

Майчина смъртност (на 100 000 живородени) в страните- участнички в ПСЮИЕ 

Източник: Световна банка. 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT 

*Липсват данни за Косово 

 

Майчината смъртност (на 100 000 живородени деца) за период от 25 години 

показва стабилна тенденция на многократно намаление във всички страни от ПСЮИЕ. 

Четири са страните, които попадат в групата с изключително висока майчина 

смъртност – Румъния, Турция, Молдова и Албания. През 1990 г. най-висока е била 

майчината смъртност в Румъния – 124 на 100000, следвана от Турция – 97, Албания – 

71 и Молдова – 51. От друга страна, именно в Румъния се наблюдава значително 

намаление за 25-годишен период – почти 4 пъти като показателят  достига стойности  

31 на 100000 през 2015 г. Най-значимо – 6 пъти – е намалението на майчината 

смъртност в Турция и достига стойности 16 на 100000 през 2015 г. Повече от два пъти е 

намалението на стойностите на този показател и в Молдова – от 51 до 23 и Албания – 

от 71 до 29. В групата на страните с ниски стойности на майчината смъртност са 

Словения – 9 на 100000, Черна гора – 7 на 100000, БЮРМ – 8 на 100000, Гърция – 3 на 

100000 – най-ниската стойност, Хърватия – 8 на 100000. В България, Босна и 

Херцеговина и Сърбия майчината смъртност има стойности малко по-високи от 

страните с най-ниски стойности – съответно 11 на 100000, 11 на 100000 и 17 на 100000. 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT
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Сърбия е единствената страна, в която има увеличение на майчината смъртност за 

набюдавания период. 

 Детската смъртност (умрели деца до 1 г. възраст на 1000 живородени) е ключов 

показател за стандарта на живот в една  страна. Данните за него са посочени на фиг. 

1.9: 

Фиг.1.9 

Детска смъртност (на 1 000 живородени) в страните-участнички в ПСЮИЕ. 

Източник: Световна банка. 

 http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN 

*Липсват данни за Косово 

 

Поради липса на данни за повечето страни за 1960 г. не може да се представи 

времевата динамика на този показател за по-дълъг период, но може да се каже, че 

тенденцията е за непрекъснат спад. За 2015 г. в пет страни се наблюдават стойности по-

високи от средната за страните от ПСЮИЕ, която е 7‰. Молдова е с най-висок 

показател - 14‰, следвана от Албания - 13‰, Турция - 12‰, Румъния - 10‰ и 

България - 9‰. В останалите страни детската смъртност има по-ниски стойности – 

Сърбия - 6‰, БЮРМ - 5‰, Черна гора - 4‰, Гърция - 4‰, Хърватия - 4‰, Босна и 

Херцеговина - 5‰ и най-ниска е стойността в Словения - 2‰. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN
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Друг важен показател е детската смъртност под 5 г. Той изразява броя на 

умрелите деца под 5 г. възраст на 1000 живородени деца. 
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Фиг.1.10 

Детска смъртност под 5 г. (на 1 000 живородени)  в страните- участнички в 

ПСЮИЕ. 

Източник: Световна банка. 

 http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN 

*Липсват данни за Косово 

 

 Средната стойност за държавите-участващи в ПСЮИЕ е 10‰ като в по-

голямата част от страните стойностите са по-високи. Това се дължи най-вече на две 

страни, където този показател има високи стойности – Турция - 19‰ и Албания - 16‰. 

Над средната стойност са показателите на детската смъртност под 5 г. възраст в 

Румъния - 13‰, Молдова - 13‰, Сърбия – 12‰ , България - 11‰, БЮРМ - 11‰. Под 

средната стойност са показателите на детската смъртност под 5 г. в пет страни – Босна 

и Херцеговина - 9‰, Черна гора - 8‰, като в последните три страни нивото е 

сравнително ниско и съответства за средната стойност на страните от ЕС – Хърватия - 

5‰, Гърция - 4‰ и Словения - 3‰. Високите стойности на показателя за детска 

смъртност под 5 г. в голяма част от страните-участнички в  ПСЮИЕ е основание за 

провеждане на политики, свързани с неутрализиране на факторите, водещи до висока 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN
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детска смъртност – състояние на майчиното и детското здравеопазване, условия за 

раждане и отглеждане на бебета и малки деца. 

 Смъртността, причинена от  пътно-транспортни произшествия (ПТП), е 

комплексен показател за качеството на пътищата, културата на шофьорите, правилата 

на пътно-транспортна регулация. Данните за него са посочени на фиг. 1.11: 

 

 

 Фиг.1.11 

Смъртност вследствие на пътно-транспортни произшествия (на 100 000 души) в 

страните- участнички в ПСЮИЕ. 

Източник: Световна банка  

http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.TRAF.P5 

*Липсват данни за Косово 

 

Във всички страни от ПСЮИЕ във времева динамика от 15 години се наблюдава 

намаление на смъртността, породена от ППТ (граф.1.11).  Най-слабо е намалението в 

две страни – Босна и Херцеговина - 18 на 100000 (2000) до 17 на 100000 (2015) и 

Албания – 15 на 100000 (2000) до 14 на 100000 (2015). Страната с най-високи стойности 

по този показател през наблюдавания период – Гърция - бележи драстичен спад от 2,5 

пъти на тази смъртност – от 20 на 100000 (2000) до 8 на 100000 (2015). Съществено е 

намалението и в Словения – 16 на 100000 (2000) до 7 на 100000 (2015), Черна гора – от 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.TRAF.P5
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17 на 100000 (2000) до 10 на 100000 (2015) и Хърватия – от 15 на 100000 (2000) до 9 на 

100000 (2015). В останалите страни се откроява по-малък спад на стойностите по този 

показател – Сърбия от 10 на 100000 (2000) до 7 на 100000 (2015), Румъния от 12 на 

100000 (2000) до 9 на 100000 (2015), Молдова – от 14 на 100000 (2000) до 11 на 100000 

(2015). 

1.3. Миграционни процеси 

Процесът на демократизация в Източна Европа, кризата в Близкия Изток в 

началото на 90-те години на ХХ в. и Арабската пролет в началото на XXI в. доведоха 

до мащабни миграционни вълни. Една голяма част от бежанските потоци от Близкия 

изток и Северна Африка преминават през повечето от страните-участнички в ПСЮИЕ. 

Те се придвижват по Източно-Средиземноморския и Западно-Балканския миграционни 

маршрути. Характерна особеност на това придвижване е , че мигрантите осъществяват 

нелегални влизания, а самата миграция по своя характер е транзитна, тъй като тяхната 

крайна дестинация е Западна Европа. 

В табл. 1 са отразени разкритите случаи на нелегални влизания извън ГКПП по 

Източно-Средиземноморски и Западно-Балкански миграционни маршрути и броят на 

мигрантите по страни на произход през периода 2009 – 2016 г. 
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Маршрут Година Общо % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

           

Източно-

Средиземноморски 

39975 55688 57025 37224 24799 50834 885386 182 277 1333208 100 

По море 28848 6175 1467 4370 11831 44057 873179 174 605 1144532 85,85 

Сирия 184 139 76 906 5361 27025 489011 81 570 604272 45,32 

Афганистан 11758 1373 310 1593 4080 11582 212286 41 775 284757 21,36 

Ирак - - 76 47 57 382 90130 26 573 117265 8,80 

Други 5675 416 1005 1824 2333 5068 81752 24 687 122760 9,21 

По суша 11127 49513 55558 32854 12968 6777 12207 7 672 188676 14,15 

Сирия 354 495 1216 6216 7366 4648 7329 3 015 30639 2,30 

Ирак 2674 2704 1054 987 372 483 2591 1 405 12270 0,92 

Афганистан 639 21389 19308 7973 2049 893 1349 1 345 54945 4,12 

Други - - 33980 17678 3181 753 938 1 907 58437 4,38 

           

Западно-Балкански 3089 2371 4658 6391 19951 43357 764038 130261  974116 100 

Неуточнени - - 75 39 38 153 556258 102430 658993 67,65 

Сирия - 12 34 178 1171 7320 90065 - 98780 10,14 

Афганистан 700 469 983 1665 2174 8342 53237 10620 78190 8,03 

Други 2389 1890 3566 4509 16568 27542 64478 17211 138153 14,18 

Табл. 1 

Разкрити нелегални влизания извън ГКПП по преминаващите през страните-

участнички в ПСЮИЕ Източно-Средиземноморски и Западно-Балкански миграционни 

маршрути и брой мигранти по страни на произход през периода 2009 – 2016 г. по 

данни на Фронтекс (2017) 

Общо за този период по Източно-Средиземноморския миграционен път са били 

регистрирани 1 333 208 преминали нелегално границата имигранти като това 

количество е 42,38 % от всички нелегални влизания в ЕС. По Балканския миграционен 

маршрут са регистрирани 974 116 нелегални влизания или 30,96 %, което го поставя на 

второ място по значимост като входна врата. 

 В повечето страни-участнички в ПСЮИЕ се наблюдават паралелно трайни 

емиграционни процеси, поради което нетната миграция като цяло е отрицателна. 

Изключение от тази тенденция правят Словения и Турция. В Словения през периода 

2005-2010 г. нетната миграция е положителна: + 4,9 , но след това започва да намалява 

и към момента е около 0,6. В Турция през периода 2005-2010 г. нетната миграция, 

макар и отрицателна, е близка до миграционното равновесие: - 0,1. В резултат на 

последвалата криза в Близкия Изток, нетната миграция през периода 2010 – 2015 стана 

положителна: 5,3. Това се дължи на факта, че към момента около 2,9 млн. мигранти се 

намират на турска територия и поради подписаното споразумение между ЕС и Турция 
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не могат да продължат по своя път към Западна Европа. Тенденцията е към 2020 г.  

миграцията в Турция да бъде отново отрицателна в размер на  - 1,0. 

През периода 2005-2010 г. с най-големи  миграционни загуби са Албания и 

Румъния, съответно - - 16,9 и – 8,4. Средно за всички страни- участнички в ПСЮИЕ, 

нетната миграция през периода 2005 – 2020 г. се очаква да бъде – 1,4. 

Съгласно данните на изследователския център Pew в САЩ, към 2015 г. 14,9 млн. 

души, родени в държавите от  ПСЮИЕ, са живеели постоянно в чужбина. 

 

 

Фиг.1.12 

Нетна миграция в страните участнички в ПСЮИЕ. 

Източник: Отдел Население към ООН 

*Липсват данни за Косово 
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 Определен научен и практически интерес представлява регионалната миграция 

на населението в рамките на ПСЮИЕ. Подобна официална  статистика към момента не 

се води, но от данните на изследователския център Pew могат да се направят някои 

изводи за тенденциите. Например броят на вътрешните мигранти между отделните 

страни-участнички в ПСЮИЕ към 2015 г. по информация на горепосочения център е  

както следва (табл. 2): 

От 

В 

ALB BIH BGR HRV GRC XKX MKD MDA MNE ROU SRB SVN TUR 

ALB Х <1 <10 <1 440 НД 70 <1 <10 <1 <1 <1 <10 

BIH <1 Х <1 400 <1 НД <10 <1 30 <1 340 110 <10 

BGR <1 <1 Х <1 70 НД <10 <1 <1 10 <10 <10 480 

HRV <1 10 <1 Х <1 НД <10 <1 20 <1 280 50 <1 

GRC 30 <1 <10 <1 Х НД <1 <1 <1 <10 <1 <1 60 

XKX НД НД НД НД НД Х НД НД НД НД НД НД НД 

MKD <1 <10 <10 10 <10 НД Х <1 <10 <1 50 20 140 

MDA <1 <1 <10 <1 10 НД <1 Х <1 80 <1 <1 <10 

MNE <1 <1 <1 <1 <1 НД <10 <1 Х <1 70 <10 <1 

ROU <1 <1 <10 <1 50 НД <1 <10 <1 Х <10 <1 20 

SRB <1 <10 <10 50 <10 НД 20 <1 20 <10 Х 30 <1 

SVN <1 <10 <1 20 <1 НД <1 <1 <10 <1 10 Х <1 

TUR <10 <1 <10 <1 30 НД 20 <1 <1 <10 <1 <1 Х 

Табл. 2 

Брой на регионалните мигранти (в хиляди) в страните-участнички в ПСЮИЕ към 

2015 г. по данни на изследователския център Pew (2017) 

*Легенда: < - по-малко от (в хил.) 

Въз основа на тези данни може да се направи извод, че през 2015 г. общият брой 

на регионалните мигранти в рамките на страните-участнички в ПСЮИЕ е около 3,3 

млн. души. Това означава, че около 22,2 % от емиграцията на страните-участнички в 

ПСЮИЕ е вътрешно-регионална. 

Най-много регионални мигранти има в Сърбия (761 хил.), следвана от Турция 

(717 хил.) и Гърция (612 хил.). На последно място се нареждат България (37 хил.), 

Босна и Херцеговина (28 хил.) и Молдова (10 хил.). 
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2. Ефекти от протичането на демографските процеси. Остаряване на 

населението. 

 

Днешното демографско състояние на населението на държавите-участващи в  

ПСЮИЕ е резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. 

Една част от тях са  свързани с общите тенденции в демографското развитие на 

страните, а други – със специфичните особености на историческото, икономическото и 

културно развитие на всяка отделна държава или регион. 

В резултат от разгледаните по-горе демографски процеси, през изследвания 10-

годишен период като цяло се наблюдава нарастване на общия брой население от 139 

млн. на 144 млн. Ръстът е с 4,28 %. Този резултат се дължи главно на демографските 

процеси в Турция. През изследвания период турското население се е увеличило от 

69,73 млн. на 78,74 млн., като ръстът е 12,92 %. При останалите 12 страни-участнички в 

ПСЮИЕ се наблюдават обща тенденция на намаляване на броя на населението  от 

688,21 млн. на 657,35 млн. или е налице отрицателен прираст от – 4,48 %. 

Независимо от тези наблюдавани към настоящия момент противоположни 

демографски тенденции между Турция и останалите 12 страни-участнички в ПСЮИЕ, 

през следващите години се очаква забавяне в ръста и на турското население, като 

съгласно средния вариант на прогнозите на ООН, към 2060 г. то ще достигне 

максималният си брой, след което също ще започне да намалява. Подобна тенденция е 

предпоставка Турция също да се включи в обща дългосрочна работа на страните от 

ПСЮИЕ по изграждане на работещи механизми на регионално ниво за управление на 

демографските процеси, породени от бъдещ очакван спад на населението. 

Влияние върху наблюдаваните в момента резултати оказват специфичните за 

развитите и развиващите се страни демографски процеси – намаляване на брачността и 

раждаемостта, засилена урбанизация, както и увеличената смъртност, демографско 

остаряване и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси по-голямата част от 

страните-участнички в  ПСЮИЕ изпадат в сериозна демографска криза. 
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Фиг.1.13 

Общ брой население на страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източник: Отдел за населението при ООН (2017) 

 

Намалението на броя на населението в повечето страни-участнички в ПСЮИЕ е 

резултат както от  баланса между ражданията и умиранията, така и от баланса между 

заселванията и изселванията. През региона преминават както бе отбелязано по-горе и 

два миграционни маршрута. Независимо от това, че повечето от придвижващите се по 

тях мигранти и бежанци са транзитни, процесите на затваряне на външните и 

вътрешните граници в ЕС водят до оставането на по-големи количества мигранти 

против волята им, което допълнително усложнява миграционната ситуация в 

изследваната група страни. 

Пряка последица от спецификата и взаимодействието между основните 

демографски процеси е наблюдаваното остаряване на населението, което е ярко 

изразено в страните от ПСЮИЕ (граф. 1.14). За 55 г. период (1960-2015г.) 

относителният дял на населението на 65 + години от под 10% в началото на периода се 

увеличава на над 10% в края на изследвания период. 
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Фиг.1.14 

Население на 65 + (като % от цялото население) в страните участнички в ПСЮИЕ 

Източник: Световна банка. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS? 

*Липсват данни за Косово 

 

През 1960 г. с малко по-високи стойности от средната (5%),т.е. с по-висок 

процент възрастно население са  България – 7%, Хърватия – 7%, Гърция – 8%, Румъния 

– 7% и Словения – 8%. В останалите държави относителният дял на възрастните се 

движи както следва: 5-6% за Албания;  5%, БЮРМ – 6% за  Молдова -и   6% за Черна 

гора С най-малък относителен дял възрастно население са Босна и Херцеговина, 

съответно  3% и Турция – 3%.  

През 2015 г. в повечето страни от ПСЮИЕ се отчита два, а в някои страни и три 

пъти нарастване на дела на възрастното население над 65 г.  Процесът на демографско 

остаряване се развива най-интензивно в Гърция – 21%, България – 20% , Хърватия – 

19%., Словения – 18% и Румъния – 17%. С по-ниски темпове този процес протича в 

Черна гора – 14%, Албания – 12% и БЮРМ – 12%.  Въпреки, че в Турция процентът на 

възрастното население нараства от 3 на 8% за наблюдавания период, все още този дял е 

сравнително нисък по отношение на  останалите страни. Най-бавно протича процесът 

на остаряване в Молдова – от 6% през 1960 г. се покачва едва до 10% през 2015 г. при  

средна стойност от 12% за всички, включени в изследването страни. За страни като 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS
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Сърбия и Косово данните не могат да се разгледат в дълготрайна времева перспектива. 

Данните за 2015 г. показват, че  в Сърбия се наблюдава висок дял на възрастното 

население – 17%, на основание на което може да бъде включена в групата на страните 

със застаряващо население, докато в Косово относителнят дял на възрастните хора е 

най-нисък спрямо всички останали страни – 7%, т.е това е страната с най-младо 

население. 

 Процесът на остаряване на населението на страните-участнички  в ПСЮИЕ се 

проявява най-отчетливо в непрекъснатото увеличаване на неговата средна възраст. В 

началото на изследвания десетгодишен период най-висока е била средната възраст в 

България – 41,1 години към 2005г. Към настоящият момент средната възраст на 

населението на България, Румъния, Босна и Херцеговина, Гърция, Сърбия и Словения е 

много близка по своите стойности и възлиза средно на 42,3 години. Към 2020 г. 

средната възраст на населението се очаква да бъде най-висока в Гърция – 45,4 г. Най-

ниска е средната възраст на населението в Косово, Албания и Турция (съответно 28,7 , 

34,3 и 29,8 към 2015 г.) 

При всички държави от ПСЮИЕ, средната възраст на населението към 2020 г. се 

очаква да се повиши средно с 5 години спрямо 2005 г.(граф. 1.15). Най-малко ще е това 

повишение в Хърватия и България (3,5 и 3,6 години), т.е. при тях ще се наблюдава 

забавяне на темповете на стареене спрямо населението в останалите изследвани страни. 

Най-бързи ще са темповете на остаряване в Албания и Румъния, където средната 

възраст на населението през 2020 г. се очаква да се увеличи съответно с 5,7 и 7,1 

години спрямо тази от 2005 г. 
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Фиг.1.15 

Средна възраст на населението в страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източници: Отдел Население към ООН и Евростат 

 

Очакваната продължителност на живота  при раждане е друг ключов показател 

за качеството на живот в съответната страна. Данните за него са посочени на фиг. 1.16: 
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Фиг.1.16 

Очаквана продължителност на живота  при раждане в страните-участнички в 

ПСЮИЕ 

Източник: Програма за развитие на ООН. 

United Nations Development Programme. Human Development Reports 

http://hdr.undp.org/en/indicators/69206 

*Липсват данни за Косово 

 

По този показател всички страни, участващи  в ПСЮИЕ, се доближават до 

средната стойност, която е 76,4 години. Две страни имат по-висока продължителност на 

живота (над 80 години). Това са  – Гърция – 81,1 г. и Словения – 80,6 г. С най-ниска 

продължителност на живота (под 75 години) са три страни: Молдова – 71,7 г., България 

– 74,3 г. и Румъния – 74,8 г. Останалите страни гравитират около средната  стойност 

като сред тях се откроява Албания с малко по-висока продължителност на живота – 78 

г. Като цяло средната продължителност на живота в страните от ПСЮИЕ е с 4-5 години 

по-ниска от средната на този показател за страните от ЕС, която надскача 80 години. 

http://hdr.undp.org/en/indicators/69206
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 Средната продължителност на живота при добро здраве е друг унифициран 

аналитичен показател. Данните за него са посочени на фиг. 1.17: 
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Фиг.1.17 

Средна продължителност на живота в добро здраве в страните- участнички в 

ПСЮИЕ 

Източник: Световна здравна организация 

http://www.who.int/gho/countries/ 

*Липсват данни за Молдова, БЮРМ и Косово 

 

Средната продължителност на живота при добро здраве показва унифицирана 

картина във всички страни от ПСЮИЕ, за които има данни. Стойностите по този 

показател са  с десет години по-ниски от тези на показателя „средна продължителност 

на живота при раждане“. Това е характерно за всички страни-участнички в  ПСЮИЕ. 

Изключение прави само Румъния, като  там разликата между двата показателя е само 

осем години.  

През последните години в страните - обект на това изследване, процесът на 

остаряване на населението продължава, а в някои от тях и се задълбочава, което е пряка  

последица от “демографския преход”. Остаряването на населението, което е един от 

най-острите демографски проблеми , започва да се проявява и в някои от държавите-

участващи в ПСЮИЕ, които не са членове на ЕС като Косово и Албания, при които до 

скоро се наблюдаваше по-висока от средната за ЕС раждаемост. 

http://www.who.int/gho/countries/
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През периода от 2007 до 2016 г. общият брой на населението във възрастовата 

група 0-14 години е намалял от 30,43 млн. на 30,28 млн. В тази група ръстът възлиза на  

0,5%. 

През същия период населението в трудоспособна възраст се е увеличило от 

92,59 млн. на 97,41 млн. При него ръстът е 5,21 %. В същото време населението в 

пенсионна възраст се е увеличило от 15,33 млн. на 17,9 млн. или в тази група се 

наблюдава ръст от 16,78 %. 

 

 

Фиг.1.18 

Брой на населението по трите основни възрастови групи в страните-участнички в  

ПСЮИЕ 

Източник: Отдел за населението при ООН (2017) 

*Липсват данни за Косово 

 

В перспектива страните-участнички в  ПСЮИЕ няма да правят изключение от 

останалите държави от  Западна и Централна Европа, както по отношение на 
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раждаемостта и смъртността, така и по отношение на процеса на остаряване на 

населението. 

За влошаването на възрастовата структура съществено допринесоха и 

мащабните емиграционни процеси предимно сред младите възрастови групи, което 

пряко доведе до увеличаване на относителния дял на възрастните сред населението. 

Емигрирането на цели млади семейства обуслови ускоряването на процеса на 

остаряване. 

Процесът на демографско остаряване на населението се проявява и в  

разпределението на съотношението между трите възрастови групи под-, в-  и над-

трудоспособна възраст, където се наблюдават сериозни и задълбочаващи се 

диспропорции. Изключително неблагоприятна тенденция се очертава в изменението на 

коефициента на демографско заместване (отношение на населението на възраст 15-19 г. 

към това на възраст 60-64г.), който характеризира възпроизводството на 

трудоспособното население. В България, Молдова, Румъния, Босна и Херцеговина, 

Хърватия, Гърция, Сърбия и Словения стойностите на този коефициент са под 1,00, 

поради което вече не се осигурява дори просто възпроизводство на трудоспособния 

потенциал, което дава пряко негативно отражение върху икономическия растеж на 

страната. Към настоящия момент Черна гора и БЮРМ са достигнали  критична 

стойност на този коефициент и през следващите години ще изпитват върху себе си 

ефектите от неговото намаляване. Единствено в Турция и Албания коефициентът на 

демографско заместване е относително висок, но и при тях през изминалия 

десетгодишен период неговите стойности са се понижили съответно с  26,47 % и 41,11 

%. В перспектива всички страни-участнички в ПСЮИЕ ще имат проблеми с 

възпроизводството на трудоспособното население. 
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Фиг.1.19 

Коефициент на демографско заместване (коефициент между населението на възраст 

15-19 години и населението на възраст 60-64 години)  в страните- участнички в 

ПСЮИЕ 

Източник: Отдел за населението при ООН (2017) 

*Липсват данни за Косово 

 

Остаряването на населението е процес, който има сериозни последици в 

различни сфери на обществения живот: икономическия растеж, спестяванията и 

инвестициите, работната сила и заетостта, пенсионната система, здравеопазването и 

грижите за възрастните, трансферите между отделните поколения, формирането на 

семействата и жизнените планове и др. 

Наблюдаваният намаляващ или отрицателен естествен прираст в комбинация с 

остаряването на населението влошава възпроизводствените възможности, което се 

потвърждава от стойностите на основните демографски показатели.  
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Влошаването на възрастовата структура на населението в страните от ПСЮИЕ 

рефлектира и върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на 

работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се 

изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда 

необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия 

живот на работната сила.  

Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ г.) поставя сериозни 

предизвикателства пред социално-осигурителните системи на по-голямата част от 

страните-обект на това изследване, тяхната система за социално подпомагане и 

здравеопазването. Като цяло социалните трансфери за лицата на възраст над 65 години 

ще нарастват.  

Проблемът с остаряването на населението в страните-участнички в ПСЮИЕ и 

деформиращата се възрастова структура са изключително остри и значими. Основание 

за подобна оценка дава обстоятелството, че днешната структура ще определя 

възпроизводството на населението през следващите десетилетия. 
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Глава втора 

Промени в  сферите на пазара на труда, образованието и 

здравеопазването  в резултат от демографските процеси, 

протичащи в страните - участнички в ПСЮИЕ 

 

В  тази глава на доклада ще разгледаме промените в социално-икономическата 

сфера и на пазара на труда и връзката им с демографските процеси, протичащи в 

страните-участнички в ПСЮИЕ. Ще се спрем накратко на процесите на 

икономическото развитие и урбанизация, както и на тенденциите в образованието и 

здравеопазването. На основата на прегледа на динамиката и на достигнатите нива на 

развитие на тези процеси, в заключителната част ще изведем основните 

предизвикателства и общите цели, които се очертават в политиките за развитието на 

страните-участнички в ПСЮИЕ. 

1. Икономическо развитие  

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е един от най-

важните показатели за икономическото развитие (фиг. 2.1). В динамиката на този 

показател в номинално изражение за годините от  2000 до 2015 г.  се очертават два под-

периода. От 2000 г. до 2008 г., т.е. преди световната икономическа криза, е налице 

растеж на показателя, което е сигнал за положителни тенденции в икономическото 

развитие на страните-участнички в ПСЮИЕ. След 2008 г. във всички страни е налице 

спад или стагниране на БВП (в номинална стойност) на глава от населението. 
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Фиг. 2.1 

БВП (по номинална стойност) на глава от населението, 2000-2015 г. (GDP per capita 

(current US $) 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

През разглеждания период 2000-2015 г.  най-неблагоприятно е икономическото  

развитие на Гърция. До 2008 г. тя е имала най-висок БВП (в номинална стойност) на 

глава от населението. След значителен спад в стойността на показателя, Гърция е 

изместена през 2012 г.от първата позиция по БВП (в номинална стойност) на глава от 

населението от Словения. През последните години Словения запазва челната си 

позиция, въпреки, че страната също е силно засегната от световната икономическа 

криза. 
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Фиг. 2.2 

БВП (по номинална стойност) на глава от населението, 2015 г. (GDP per capita 

(current US $) 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

Данните от 2015 г. показват, че БВП (в номинална стойност) на глава от 

населението е най-висок в Словения – 20 728.9$ (фиг. 2.2). Въпреки кризата, Гърция 

заема второ място – 18 007.0$ БВП (в номинална стойност) на глава от населението. С 

най-нисък БВП на глава от населението е Молдова – 1 848.1$. През 2015 г. бившите 

югославски републики Македония, Босна и Херцеговина, както и Албания и Косово са 

с едни най-ниските стойности на показателя.  

Картината за 2015 г. по отношение на БВП (в номинална стойност) на глава 

от населението показва, че в икономическо отношение регионът е твърде 

разнороден. Например, през 2015 г. Молдова има почти 10 пъти по-нисък БВП (в 

номинална стойност) на глава от населението в сравнение със Словения и Гърция. 

Разликата между Гърция и България по показателя за 2015 г. е почти три пъти в полза 

на южната ни съседка. 
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Фиг. 2.3 

БВП (по паритета на покупателната стойност) на глава от населението, 2000-2015 

г. (GDP per capita based on purchasing power parity (PPP) 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

Динамиката на БВП (по паритета на покупателната стойност) на глава от 

населението за държавите-участващи в ПСЮИЕ показва, че за периода 2000-2015 г. с 

изключение на годините на глобалната икономическа криза, показателят за почти 

всички изследвани страни нараства, макар и с различни темпове (фиг. 2.3). До 2010 г. 

въпреки сериозния спад, Гърция е страната с най-висок БВП (по паритета на 

покупателната стойност) на глава от населението от всички държави в региона. След 

2010 г. с най-високи стойности на показателя е Словения. Най-незасегната от кризата, 

но и с най-слабо икономическо развитие е Молдова, следвана от Косово. 

 

http://data.worldbank.org/
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Фиг. 2.4 

БВП (по паритета на покупателната стойност) на глава от населението на 

страните от ПСЮИЕ, 2015 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

През 2015 г. от страните-участващи в ПСЮИЕ с най-висок БВП (по паритет на 

покупателната стойност) на глава от населението е Словения – 31 990.5 (фиг. 2.4). Най-

ниска стойност на показателя е отчетена в Молдова – 5 049.0. Разликата в стойностите 

на показателя в двете страни е 6 пъти. Тези данни показват, че страни със силни 

икономики като Словения напр. относително бързо успяват да се справят с кризата и 

постепенно започват да възстановяват нивата си на икономическо развитие от пред-

кризисния период. В останалите държави, обаче, възстановяването протича с по-бавни 

темпове. 
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Фиг. 2.5 

Темп на растеж на БВП (годишен процент)на страните-участнички в ПСЮИЕ, 2000-

2015 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

Такъв извод налага и фигура 2.5, отразяваща темпа на растеж на БВП на 

държавите-участнички в ПСЮИЕ в периода 2000-2015 г.  

 

Фиг. 2.6 

Темп на растеж на БВП (годишен процент) на страните от ПСЮИЕ, 2015 г. (%) 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

http://data.worldbank.org/
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Как се подреждат страните-участнички в ПСЮИЕ по темп на растеж на БВП 

през 2015 г.?  Фиг. 2.6 показва, че най-висок темп на икономически растеж на БВП има 

Турция (4%), следвана от Косово (4%) и Сърбия (4%). Слаб, но положителен, е 

растежът на БВП в Словения (0.8%). През 2015 г. в Гърция и Молдова е отчетен 

отрицателен растеж на БВП, съответно:  -0.2% и -0.5%. При интерпретирането на 

данните обаче следва да се имат предвид нивата на БВП, от които показателите са 

изчислени. 

 

 

Фиг. 2.7 

Коефициент на Джини от изравнения разполагаем доход за страните-членки на 

ПСЮИЕ, 2015 г. 

Източник: Евростат – Изследване на доходите и условията на живот, 2015 г.: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 

*Бележки: 1) Липсват по-нови данни за Албания, Босна и Херцеговина, Косово, БЮРМ, 

Молдова и Черна гора  

      (2) Данните за Турция са за 2014 г.      

 

Коефициентът на Джини е показател, измерващ икономическите неравенства в 

обществото. Фиг. 2.7 показва, че като цяло в отделните страни-участващи в ПСЮИЕ, за 

които са налични данни от последните години, се наблюдават значителни подоходни 

неравенства. По данни на Евростат („Изследване на доходите и условията на живот“) 

през 2015 г. осреднената стойност на коефициента на Джини за страните-участнички в 
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ПСЮИЕ, за които са налични данни, е 34.7. През 2015 г. подоходните неравенства са 

най-големи в Турция (41.2) и Сърбия (38.2), докато в Словения те са най-малки (24.5).  

Допълнителни анализа на бедността в региона, основаващи се на данни от 

Световната банка показва, че е налице голяма вариация между страните и по 

отношение на процента от населението, което живее под национално определената 

линия на бедност. През 2015 г. около 25% от лицата в Румъния и БЮРМ живеят под 

националната линия на бедност. За същата година в Молдова и Черна Гора всяко 

десето домакинство попада под националната линия на бедност. 

Освен различията в икономическото благосъстояние между отделните 

страни-участнички в ПСЮИЕ, анализът очертава също така и значителни 

неравенства в разпределението на богатството в тези държави. Най-неравномерно 

е разпределението в Турция – коефициентът на Джини има стойност над 40 за 2015 

г. Словения, освен като най-богата държава в региона, се очертава и като страна, 

в която разпределението на богатството е най-близо до егалитарния модел.    

2. Пазар на труда 

 

Състоянието на пазара на труда и тенденциите в развитието на работната сила са 

в пряка зависимост от протичащите демографски процеси в страните-участнички в 

ПСЮИЕ.  

 

Фиг. 2.8 

Работна сила в страните-участнички в ПСЮИЕ, 1990-2016 г. 
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Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

*Липсват данни за Косово.  

 

По отношение на размера на работната сила се наблюдават значителни различия 

между държавите-участващи в ПСЮИЕ, дължащи се основно на разликите в броя на 

населението (фиг. 2.8.). Турция е страната с най-многобройно население, което има 

„млада“ възрастова структура. В резултат на тези особености в демографския профил 

на страната, пред периода 1990-2016 г. се наблюдава тенденция на непрекъснато 

увеличение на броя на работната сила. За 2016 г. броят на лицата в работната сила в 

Турция достига почти 30 милиона души. За сравнение – работната сила в Черна гора за 

2016 г. е 250 хил. души, а в Словения, Албания и Молдова лицата, които влизат в 

работната сила за около един милион души.    

Втората страна с най-многобройно население в региона е Румъния. До 2000 г. 

работната сила в тази страна също нараства. След 2000 г. се наблюдава тенденция на 

спад и последяващо стабилизиране на броя на работната сила, която през 2016 г. е 

малко над 9 милиона души. Спадът и задържането на броя на работната сила се дължи 

на напредващия процес на остаряване на населението и емиграцията, в резултат на 

които по-малко лица влизат в активна трудова възраст.  

В Гърция през последните години също се наблюдава тенденция на намаление в 

броя на работната сила като резултат от дългия период на ниска раждаемост, на външна 

миграция и напредналия процес на остаряване на населението. През 2016 г. броят на 

работната сила в тази страна възлиза на 4 770 478 души.   

Важно е да се отбележи, че с изключение на Турция, във всички останали 

страни-участнички в ПСЮИЕ наблюдаваме процес на намаление или стабилизиране на 

броя на лицата в работната сила. Причините са свързани с тенденцията на ниска 

раждаемост, която в страни като Гърция, България, Хърватска, Румъния се проявява за 

дълъг период от време. Друг съществен фактор са външните миграции, особено на 

младите хора. Общият миграционен профил на региона показва, че в страните-

участнички в ПСЮИЕ външната миграция е много висока. Напредващият процес на 

остаряване на населението в почти всички държави-участващи в ПСЮИЕ също 

допринася за намалението в броя на работната сила и като резултат, води до нарастване 

дела на лицата в надпенсионна възраст.  
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Фиг. 2.9 

Работна сила в страните-участнички в ПСЮИЕ, 2016 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

*Липсват данни за Косово.  

 

На фиг. 2.9 е представен броят на лицата в работната сила в страните-обект на 

настоящото изследване. През 2016 г. Черна гора е държавата с най-малък брой лица, 

които са заети или безработни (около 250 хил.). Малко под един милион души е 

работната сила в БЮРМ. Както бе посочено по-горе, Турция, Румъния и Гърция 

разполагат с най-голям брой лица, които влизат в работната сила на съответната страна.  
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Фиг. 2.10 

Коефициент на икономическа активност,мъже (% от мъжното население на 15 и 

повече години), 1990-2016 г. (%) 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

Коефициентът на икономическа активност при мъжете на възраст на 15 и повече 

години е друг важен показател за състоянието на пазара на труда (фиг. 2.10). През 

периода от 2000 г. до 2007/ 2008 г. този показател намалява във всички страни-

участнички в ПСЮИЕ в резултат на световната икономическа криза. През следващите 

години до 2016 г. икономическата активност при мъжете се увеличава в почти 

държави-участнички в ПСЮИЕ. Увеличението на икономическата активност при 

мъжете се дължи най-вече на стабилизирането, икономическия растеж и подобрението 

в условията на пазара на труда в отделните страни.  

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Фиг. 2.11 

Коефициент на икономическа активност,мъже  (% от мъжното население на 15 и 

повече години), 2016 г. (%) 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

На фиг. 2.11 прави впечатление, че Молдова значително се отличава от 

останалите страни по стойности на показателя за икономическа активност при мъжете. 

Страната отчита значително по-ниски стойности на  коефициента на икономическа 

активност при мъжете в сравнение с останалите изследвани държави. За 2016 г. 

показателят е 46.1%. С относително ниски стойности на показателя е и Черна гора, 

както и Босна и Херцеговина – съответно 56.0% и 57.8% за 2016 г.  

През целия разглеждан период най-висок процент на мъже на 15 и повече 

години, които са икономически активни, е налице в Турция. Стойността на показателя 

за 2016 г. в тази страна е 71.4%.  

Средната стойност на икономическата активност на мъжете на 15 и повече 

навършени години за 2016 г. за всички страни, обект на това проучване, е 61%.  Нива 

на този показател варират в отделните държави както в резултат от демографските 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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фактори, така и по причини, свързани със състоянието на икономиката и пазара на 

труда. 

 

 

Фиг. 2.12 

Коефициент на икономическа активност, жени (% от женското население на 15 и 

повече навършени години), 1990-2016 г. (%) 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

В страните-участнички в ПСЮИЕ се наблюдават значителни различия и в 

равнищата на икономическа активност на жените на 15 и повече навършени години. 

Графика 2.12 показва, че след 2000 г. в повечето от тях икономическата активност на 

жените плавно се повишава, като промените в тенденциите в определени години (2007-

2008 г.) се дължат на кризисни периоди в развитието на националните икономики. След 

2000 г. Словения поддържа най-високите нива на икономическа активност сред жените 

(52-53%). За периода 2000-2016 г. най-ниски са нивата в Турция (около 30%) и Босна и 

Херцеговина (34-36%). 

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Фиг. 2.13 

Коефициент на икономическа активност, жени (% на женското население на 15 и 

повече навършени години), 2016 г. (%) 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

През 2016 г. средната стойност на коефициента за икономическа активност при 

жените на 15 и повече години в страните-участнички в ПСЮИЕ е 43% (фиг. 2.13), като 

той е значително по-нисък от осреднения показател за мъжете – 61%. През същата 

година с най-висок процент жени на 15 и повече години, които са икономически 

активни, е Словения – 51%. Втората страна с най-висок показател е България – 48.6% .  

Интересна е и наблюдаваната разлика в равнищата на икономическа активност 

на мъжете и жените в Турция. Показателят за икономическата активност на мъжете е 

сред най-високите за региона, докато показателят за жените е с най-ниска стойност – 

30.4%. Следващата страна с най-нисък процент на икономически активни жени е Босна 

и Херцеговина. През 2016 г. едва 34.4% от жените в тази страна са икономически 

активни.  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Като цяло, в периода след 2000 г. икономическата активност на жените от 

страните-участващи в ПСЮИЕ бележи тенденция на увеличение. Въпреки това, като 

цяло  нивата на икономическата активност на жените остават значително по-ниски в 

сравнение с тази на мъжете. По-конкретно, в държавите с преобладаващо население с 

мюсюлманско вероизповедание процентът на жените, които участват в пазара на труда 

е по-ограничен,  докато в бившите социалистически страни, където включването на 

жените в сферата на платения труд има многогодишна история, нивата на 

икономическа активност на жените са високи. 

 

 

Фиг. 2.14 

Съотношение между коефициента на икономическа активност на жените и мъжете 

(%) на 15 и повече навършени години в страните-участнички в ПСЮИЕ, 1990-2016 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

По-подробни анализи показва, че съотношението между коефициентите на 

икономическа активност на мъжете и жените на 15 и повече навършени години в 

страните-участнички в ПСЮИЕ за периода 1990-2016 г. е най-благоприятно в Молдова 

и Словения (фиг. 2.14). През 2016 г. на 100 икономически активни мъже се падат 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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съответно 85 жени в Молдова и 83 в Словения. В Турция, въпреки тенденцията на 

нарастване, през 2016 г. на 100 икономически активни мъже се падат 43 икономически 

активни жени. Подобно е съотношението и в Босна и Херцеговина. В тази страна за 

посочената година на 100 икономически активни мъже се падат 60 икономически 

активни жени. Като цяло, графика 2.15 потвърждава наличието на силно изразени 

различия между страните-участнички в ПСЮИЕ по отношение най-вече на 

икономическата активност на жените.  

 

Фиг. 2.15 

Съотношение между коефициента на икономическа активност на жените и мъжете 

(%) на 15 и повече навършени години в страните-участнички в ПСЮИЕ, 2016 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

Въпреки че през последното десетилетие се наблюдава положителна тенденция 

в почти всички от проучваните страни, от фиг. 2.15 става ясно, че вариацията в 

стойността на показателя през 2016 г. остава твърде голяма. През посочената година 

съотношението между коефициента на икономическа активност на жените и мъжете на 

15 и повече навършени години варира от 42.5% в Турция до 83.1% в Словения и 84.5% 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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в Молдова. Това само по себе си  е индикатор за неравен достъп на жените до пазара на 

труда.  

 

 

Фиг. 2.16 

Коефициент на безработица (% от работната сила) в страните-участнички в 

ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Разнородна е и картината по отношение на тенденциите и състоянието на 

безработицата в изследваната група държави (графика 2.16). До 2008 г. равнищата на 

безработица варират между 17% в Черна гора и Албания и 4% в Словения. През този 

период висока безработица е отчетена също така и в Босна и Херцеговина и БЮРМ - 

23% и 33.7%. В останалите държави-участнички в ПСЮИЕ до 2008 г. безработицата е 

значително по-ниска. Вторият период обхваща времето от 2008 г. до 2013 г. През този 

период се наблюдава нарастване на безработицата във всички страни-участнички в 

ПСЮИЕ, с изключение на БЮРМ, където тенденцията е низходяща. Прави 

впечатление рязкото увеличение на безработицата в Гърция в периода 2008-2013 г. – от 

8% до 28%. След 2013 г. в преобладаващата част от страните-участнички в ПСЮИЕ 

безработицата намалява.  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Фиг. 2.17 

Коефициент на безработица (% от работната сила) в страните-участнички в 

ПСЮИЕ, 2015 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

През 2015 г. средната стойност на коефициента на безработицата за целия 

регион е висока – 16.8% (фиг. 2.17). Най-висок коефициент на безработица е отчетен в 

Косово – 32.8%. Висока е безработицата и в Босна и Херцеговина, БЮРМ и Гърция – 

стойността на показателя за 2015 г. е над 25%. Най-ниска безработица за 2015 г. е 

отчетена в Румъния – 6.8% и Молдова – 4.9%. 

Анализът на тенденциите в безработицата в страните-участнички в ПСЮИЕ 

показва, че нивата й в отделните държави силно се различават. Тази разнородност се 

запазва и през последните години. Налице са страни, в които безработицата достига 

изключително високи стойности (в Косово  и някои от бившите югославски републики 

– Босна и Херцеговина и БЮРМ). В други страни достъпът до пазара труда е 

значително по-лесен (Молдова, Румъния, Словения).  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Високата безработица в част от страните-участнички в ПСЮИЕ е 

предпоставка за външни миграции сред лицата в активна възраст с цел търсене 

на работа и по-добри условия на живот в икономически по-развитите страни, 

което от своя страна е значим фактор за неблагоприятното демографско развитие 

на държавите. Трудовата емиграция на лица в активна възраст влияе негативно 

върху броя на населението на отделните държави и води до остаряване на 

населението в тези страни. 

 

 

Фиг. 2.18 

Коефициент на безработица при мъжете (% от мъжката работна сила) в страните-

участнички в ПСЮИЕ, 2000-2016 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Проследяването на динамиката на коефициента на безработица при мъжете 

предоставя допълнителна възможност за анализ на различията в достъпа до пазара на 

труда в отделните държави-участнички в ПСЮИЕ. В периода 2008-2012 г. 

безработицата при мъжете нараства, като най-съществено увеличение е налице в 

Гърция и Сърбия. В периода след кризата в повечето страни-участнички в ПСЮИЕ 

безработицата при мъжете намалява, като спадът е най-силен в Гърция и Албания. След 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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2014 г. увеличение на безработицата при мъжете се наблюдава единствено в Молдова и 

Турция, докато в останалите страни тенденциите са към намаление.  

 

 

Фиг. 2.19 

Коефициент на безработица при мъжете (% от мъжката работна сила) в страните-

участнички в ПСЮИЕ, 2016 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

През последните години въпреки общата тенденция на намаление на равнищата 

на безработица при мъжете, различията в нивата на безработица в отделните страни 

остават значителни (фиг. 2.19). През 2016 г. най-висока безработица при мъжете е 

регистрирана в Босна и Херцеговина (27.9%) и БЮРМ (27.2%) при средна стойност за 

страните от ПСЮИЕ - 14.8%. През 2016 г. най-ниска е безработицата в Молдова (6.1%) 

и Румъния (7.1%). Разликите в нивата на безработица между отделните държави-обект 

на това изследване отново потвърждават силно изразените различията между тях в 

достъпа до пазара на труда. 

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Фиг. 2.20 

Коефициент на безработица при жените в страните-участнички в ПСЮИЕ, 2000-

2016 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

Тенденциите и равнищата на безработица при жените през периода 2000-2016 г. 

допълнително потвърждават наличието на съществени различия между страните-

участнички в ПСЮИЕ по отношение на достъпа до пазара на труда. Динамиката в 

показателя за безработица при жените показва, че след глобалната икономическа криза, 

г. в повечето от страни безработицата при жените намалява (фиг. 2.20). След 2013 г. 

най-силен спад е регистриран в Босна и Херцеговина и Сърбия. През същата година 

обаче наблюдаваме пик на безработицата при жените в Гърция -  31.3%.   

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Фиг. 2.21 

Коефициент на безработица при жените в страните-участнички в ПСЮИЕ, 2016 г. 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

През 2016 г. безработицата сред жените в региона варира между 3.8% в Молдова 

до почти 30% в Гърция (фиг. 2.21). Средната стойност на безработицата при жените за 

целия регион е 15%. С висока безработица сред жените (над 20%) са страни като 

БЮРМ (26%) и Босна и Херцеговина (22.3%). Най-ниски стойности на безработицата 

сред жените са отчетени в Молдова (3.8%) и Румъния (5.5%).  

През 2016 г. в осем от страните – участнички в ПСЮИЕ безработицата при 

мъжете е по-висока от тази  при жените. Разликите варират от 0.3% в Албания, до 5.6% 

в Босна и Херцеговина. В пет от страните  коефициентът на безработица при жените е 

по-висок отколкото този при мъжете. Разликата варира от -1.4% в Хърватска до 8.1% в 

Гърция.  

Повишението на икономическата активност на жените, както и 

смекчаването на неравенствата по пол в достъпа до пазара на труда, се очертава 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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като важно предизвикателство, пред което са изправени страните-участващи в 

ПСЮИЕ.   

 

 

Фиг. 2.22 

Коефициент на младежка безработица (% от работната сила на втзраст 15-24 г.) в 

страните-участнички в ПСЮИЕ, 2000-2016 г. (%) 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

Показателят за младежката безработица (15-24 г.) има важно значение за анализа 

на тенденциите и състоянието на пазара на труда и е пряко свързан е трудовата 

емиграция като фактор за развитие на икономиките в страните-участнички в ПСЮИЕ.  

Групата на младежите между 15-24 г. се оказва особено уязвима спрямо негативните 

тенденции и нестабилността на икономиките в изследваните държави в периода на 

глобалната икономическа криза.  

По последни данни през 2016 г. младежката безработица е 64.7% в Босна и 

Херцеговина и 55% в Сърбия и Гърция. Молдова запазва през целия период от 2000 до 

2016 г. много ниски нива на младежка безработица, които достигат 13% през 2012 г. 

Същата е стойността на показателя в тази държава и през 2016 г. (фиг. 2.22). 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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В страни като Босна и Херцеговина и Албания е налице тенденция на нарастване 

на младежката безработица през последните години.  

В Гърция, Сърбия и Хърватска през последните 3-4 години се наблюдава 

тенденция на значителен спад. Въпреки намалението обаче стойностите на показателя 

остават и понастоящем много високи (над 40%).  

Анализът показва, че страните-участнички в ПСЮИЕ са твърде 

разнородни и по отношение на равнищата и динамиката и на младежката 

безработица. Високата младежка безработица е една от основните предпоставки за 

емиграция и в резултат на това има силен негативен ефект върху демографското 

развитие на изследваните страни.    

 

 

Фиг. 2.23 

Коефициент на младежка безработица (% от работната сила на възраст 15-24 г.) в 

страните-участнички в ПСЮИЕ, 2016 г. (%) 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

*Липсват данни за Косово.  

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Силните различия между страните по отношение на възможностите, които 

националните пазари на труда предлагат на младите хора за трудова реализация, са 

лесно проследими на фиг. 2.23. През 2016 г. в Босна и Херцеговина коефициентът на 

младежка безработица за лица между 15 и 24 г. е 67.7%. В Молдова младежката 

безработица е най-ниска - 12.9%. Под 20% е и младежката безработица в България 

(19.0%), Турция (18.9%) и Словения (17%).   

Средата стойност за целия регион е 33.7%, което показва, че младите хора на 

възраст между 15-24 г. трудно намират работа в повечето от страните-участнички в 

ПСЮИЕ. Високата младежка безработица от своя страна е предпоставка за  трудова 

емиграция към други страни извън региона с по-добри условия за намиране на работа и 

по-високи доходи.  

Това очертава друг важен приоритет в политиките на изследваната група 

държави, свързан с редуциране на младежката безработица, който има 

изключително важно значение за намалението на емиграцията сред младите хора 

и съответно, поддържането в бъдеще на по-добро демографско възпроизводство на 

страните-участнички в ПСЮИЕ. 

 

3. Образование 

Инвестициите в образованието са един от основните инструменти за 

повишаването на благосъстоянието на нацията и осигуряването на бъдещото 

възпроизводство на човешкия капитал.  

В страните от ПСЮИЕ са налице значителни различия по отношение на 

публичните разходи за образование като процент от БВП в периода 2000-2013 г. (фиг. 

2.24). 
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Фиг. 2.24 

Публични разходи за образование (% от БВП) в страните-участнички в ПСЮИЕ, 

2000-2013 г. 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Бележки: (1) Липсват данни за определени години за Албания, Босна и Херцеговина, 

Гърция, Косово, БЮРМ и Черна гора. 

 

През последните години процентът на публичните разходи за образование 

варира от 8% в Молдова до 3% в Румъния. Молдова отделя най-висок дял разходи от 

БВП за инвестиции в образованието. Трябва да се има предвид обаче, че това е и 

страната с един от най-ниските стойности на БВП сред разглежданите държави. След 

Молдова икономически най-развитата страна в региона – Словения – е втора по 

разходи, отделени за образование като процент от БВП. Словения отделя малко над 5% 

за развитие на образованието, като се наблюдава тенденция на увеличение на този 

процент.  

Данните за останалите страни, за които е налична информация, показват, че 

малко над 4% е стойността на показателя в Сърбия и Хърватска. България и Румъния 

отделят между 3 и 4% за образование като процент от БВП, а в Турция разходите са 

малко под 5% за 2013 г. 
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Прави впечатление, че в периода след 2009 г. до 2012 г. е налице тенденция на 

намаление на разходите за образование в повечето страни-участнички в ПСЮИЕ, за 

които са налични данни. В Румъния напр. през 2009 г. разходите за образование са били 

4%, а през 2012 г. – 2.9% от БВП. Този спад в някои от страните-участнички в ПСЮИЕ 

е резултат от свиването на разходите за образование и социална защита в условията на 

икономическата криза, от която регионът е силно засегнат. След 2012 г. е налице 

увеличение на разходите за образование в резултат на стабилизирането на икономиките 

на повечето от държавите-участнички в ПСЮИЕ.  

 

Фиг. 2.25 

Публични разходи за образование (% от БВП) в страните-участнички в ПСЮИЕ,  

2012 г. 

 Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Бележки: (1) Липсват данни за определени години за Босна и Херцеговина, Гърция, 

Косово, БЮРМ и Черна гора. 

         

През 2012 г. публичните разходи за образование в страните-участнички в 

ПСЮИЕ са средно 4.6% от БВП (фиг. 2.25). От страните, за които са налични данни, 

Румъния отделя най-малък процент – 2.9%, а с най-висок процент е Молдова – 8.3%. 

Вземайки предвид и стойността на БВП, Словения се очертава като страната, която 

отделя най-много средства за развитие и инвестиции в образованието.  



Съвременни демографски предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ 2017 

 

63 

 

 

 

Фиг. 2.26 

Процент на разходите за образование (% от публичните разходи) в страните-

участнички в ПСЮИЕ от всички публични разходи, 2000-2013 г.  

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Бележки: Липсват данни за определени години за Босна и Херцеговина, Гърция, 

Косово, БЮРМ  и Черна гора.   

 

http://uis.unesco.org/
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Фиг. 2.27 

Процент на разходите за образование (% от публичните разходи) в страните-

участнички в ПСЮИЕ от всички публични разходи, 2012 г.  

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Бележки: (1) Липсват данни за определени години за Босна и Херцеговина, Гърция, 

Косово, БЮРМ и Черна гора. 

        (2) Данните за Албания за 2013 г. 

 

През 2012 г. средният процент на разходите за образование като процент от 

всички публични разходи в страните-участващи в ПСЮИЕ възлиза на 11.8% (фиг. 

2.27). В Молдова процентът е почти два пъти по-висок – 20.7% . През същата година 

България е отделила 10.7% за образование от всички публични разходи, а Сърбия и 

Хърватска – малко над 9%. Най-нисък е процентът на публичните разходи за 2012 г. в 

Румъния – 8.4% .  

http://uis.unesco.org/
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Фиг. 2.28 

Процент на грамотните лица (% от лицата на 15 и повече години) в страните-

участнички в  ПСЮИЕ (%), 2015 г. 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Липсват данни за Косово.  

 

По показателя, отнасящ се до процента на грамотните лица на 15 и повече 

години данните за 2015 г. показват, че страните от ПСЮИЕ имат висок процент 

грамотно население (фиг. 2.28). Почти 100% е грамотното население на 15 и повече 

години в Словения. Единствено в Гърция и Турция са налице по-ниски стойности на 

показателя – 95-96% от населението на 15 и повече години може да чете и пише. 

Вероятно в Гърция високият процент на имигрантите дава отражение върху 

стойностите на показателя за тази страна. 

 

http://uis.unesco.org/
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Фиг. 2.29 

Процент на грамотните мъже (% от мъжете на 15 и повече години) в страните-

участнички в ПСЮИЕ, 2015 г. 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Липсват данни за Косово.  

 

 

Фиг. 2.30 

Процент на грамотните жени на 15 и повече години в страните-участнички в 

ПСЮИЕ, 2015 г. 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Липсват данни за Косово.  

http://uis.unesco.org/
http://uis.unesco.org/
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През 2015 г. се наблюдават значителни различия между отделните страни-

участнички в ПСЮИЕ по отношение на грамотността сред мъжете и жените. При 

мъжете на 15 и повече години най-високи равнища са отчетени в Словения и Хърватска 

(99.7%), а най-ниски – в Гърция (97%) (фиг. 2.29). 

При жените на 15 и повече години през 2015 г. грамотността е най-висока в 

Словения (99.7%), а най-ниска - в Турция (92.9%) и Гърция (93.7%) (фиг. 2.30).  

Най-голяма разлика в грамотността сред мъжете и жените се наблюдава в 

Турция – 5.7% (вж. Приложение 4, табл. 23). В бившите югославски републики Босна и 

Херцеговина, Сърбия и Черна гора, разликите в грамотността на мъжете и жените са 

приблизително 2%. От всички изследвани страни единствено Словения е постигнала 

почти пълно равенство в грамотността сред мъжете и жените над 15 години.  

В обобщение, данните показва, че въпреки постигнатите високи нива на 

грамотност сред населението на отделните държави-участнички в ПСЮИЕ, все 

още някои страни изостават по процент на лицата, които могат да четат и пишат. 

Пример за успешно преодоляване на неграмотността е Словения, в която 

неравенствата по пол са преодолени и е постигната почти пълна грамотност на 

населението.   

 

 

Фиг. 2.31 

Процент на децата в училищна възраст извън основното образование в страните-

участнички в ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 
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Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

*Липсват данни за Косово и Босна и Херцеговина. 

 

Разнопосочни са и тенденциите в отделните страни от ПСЮИЕ по отношение на 

отпадането на децата от основното образование. В периода 2000-2015 г. в Турция, 

Румъния и България е налице тенденция на увеличение на процента на децата в 

училищна възраст, които не посещават училище, докато в Словения и Сърбия  се 

наблюдава тенденция на спад (фиг. 2.31). През 2014 г. най-висок е делът на децата в 

Албания, които са в училищна възраст, но не ходят на училище – 12%. Високи са 

нивата и в Румъния и Молдова. През 2015 г. 10% от децата в тези страни не посещават 

училище. Най-нисък е делът на необхванатите ученици в Сърбия, Словения и 

Хърватска – под 2%. 

Редица изследвания показват, че отпадането от училище се дължи най-вече на 

бедността и маргинализацията, особено сред малцинствените групи. Тенденциите са 

показателни за социалните и икономическите неравенства, които са налице в страните, 

обект на това проучване по отношение на  достъпа на децата, особено на тези от 

уязвимите групи и малцинствените общности, до системата на образованието. 

Анализът очертава един изключително важен проблем в развитието на страните-

участнички в ПСЮИЕ, който произтича от неравенствата в достъпа до 

образование сред децата от най-бедните прослойки. Отпадането на децата от 

малцинствените и социално депривираните групи от системата на образованието, 

има силен негативен ефект както върху настоящата социална ситуация в региона, 

така и дава силно негативно отражение върху състоянието на човешкия капитал, 

с който страните-участнички в ПСЮИЕ ще разполагат в бъдеще.  

4. Здравеопазване 

Здравното състояние на населението е основна качествена характеристика на 

възпроизводствените процеси. Както бе показано в първа глава, в повечето от страните-

участнички в ПСЮИЕ се наблюдават тенденции на висока смъртност, в т.ч. 

преждевременна смъртност сред мъжете, високи стойности на детската и майчината 

смъртност, а средната стойност на очакваната продължителност на живота в страните 

от ПСЮИЕ е с 4-5 години по-ниска от тази в страните на ЕС. Системата на 

http://uis.unesco.org/
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здравеопазване е един от ключовите елементи за подобряване здравословното 

състояние на населението. Ще представим два важни индикатора, които определят 

състоянието на здравеопазната система – публичните разходи за здравеопазване като 

процент от БВП и процентът на разходите за лечение и медикаменти, давани от 

семействата.  

 

 

Фиг. 2.32 

Публични разходи за здраве (% от ГДП) в страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източник: Програма за развитие на ООН. 

United Nations Development Programme. Human Development Reports 

http://hdr.undp.org/en/countries 

*Липсват данни за Косово 

 

Средната стойност на публичните разходи, отделяни за здраве като процент от 

БВП за страните-участнички в ПСЮИЕ, е 5% (фиг. 2.32). Пет са страните, в които този 

процент надвишава средната стойност – с най-висок процент средства, заделяни за 

здраве са Босна и Херцеговина – 6.8% и Словения – 6.6%, следвани от Хърватия – 6.4% 

и Сърбия – 6.4%. В Молдова разходите за здраве са малко над средната стойност – 

5.3%, а в Гърция – 5%. В останалите страни се отделя малко над 4% за здраве – Турция 

http://hdr.undp.org/en/countries
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– 4.2%, Румъния – 4.5%, БЮРМ – 4.1%, България – 4.6%. Най-малко публични средства 

за здраве отделят в Черна гора – 3.7% и Албания – 2.9%. 

По-високите публични разходи за здраве в страни като Словения и Хърватия 

имат отношение към по-добрите показатели за смъртност (детска, майчина), но има и 

изключения като Сърбия, която има високи разходи за здраве, но и висока стойност на 

майчината смъртност. Така връзката публични разходи за здраве – стойности на 

демографските показатели не е праволинейна, друг пример е Молдова, в която 

публичните разходи за здраве са 5.3% (над средната за района 5%), но по всички 

показатели за здравния статус на населението страната заема последно място.  

 

74,0

62,9

26,0

13,5

43,4
35,0

40,4

27,3 30,0
25,5 29,4

11,2

29,7

49,9

27,9

44,2

11,2

34,9 31
36,7 38,4

42,8

18,9

36,6

12,1
17,8

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

А
лб

а
ни

я

Б
о

сн
а

 и
 

Х
е

р
ц

е
го

ви
н

а

Б
ъ

л
га

р
и

я

Х
ъ

р
ва

ти
я

Гъ
р

ц
и

я

С
р

е
д

н
а

 -
П

С
Ю

И
Е

Б
Ю

Р
М

М
о

л
д

о
ва

Ч
е

р
н

а
 г

о
р

а

Ру
м

ън
ия

С
ъ

р
б

и
я

С
л

о
ве

н
и

я

Ту
р

ц
и

я

Разходи за здраве от джоба на семействата (като % от 
общите разходи за здраве)

1995 2014

 

Фиг. 2.33 

Разходи за здраве от джоба на семействата (% от всички разходи за здраве) в 

страните-участнички в ПСЮИЕ 

Източник: Световна банка. 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.ZS 

*Липсват данни за Косово 

 

Разходите за здраве, които дават семействата, като процент от общите разходи за 

здраве, е показател, косвено показващ степента на финансова осигуреност на  

здравеопазването чрез публични ресурси и степента, в която семействата доплащат за 

здравни услуги и медикаменти. За период от 20 години (1995-2014 г.) се наблюдават 

сходни тенденции в процента средства, които семействата заделят за опазване на 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.ZS
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здравето на своите членове, като тенденцията е  към леко повишение на този ресурс 

(фиг. 2.33). В повечето страни-участнички в ПСЮИЕ средствата, отделяни от 

семейните бюджети за здраве, се движат между 30-45%. Най-висок е делът им в 

Албания – 49.9% (2014 г.), който дял все пак е почти два пъти по-нисък от 

изразходваните средства от семействата в тази страна през 1994 г. - 74%. Висок е делът 

на семейните средства за здраве в България – 44.2%, Гърция – 34.9%, БЮРМ – 40.4%, 

Молдова – 38.4%, Черна гора – 42.8% и Сърбия – 36.6%, Босна и Херцеговина – 27.9%. 

Най-малко средства за опазване на здравето дават от своя бюджет семействата в 

Хърватия – 13.5%, Румъния – 18.9%, Словения – 12.2% и Турция – 17.8%. 

Разглеждайки разходите за здраве, давани от семействата, наблюдаваме известна 

връзка с дела на публичните разходи за здраве. В страни, където публичните разходи за 

здраве са ниски, разходите за здраве, идващи от семействата нарастват. Пример е 

Албания – с най-ниски публични разходи за здраве (2.9%) и с най-високи семейни 

разходи за здраве (50%), въпреки двойния им спад за последните 20 години. И обратно, 

в страни с най-високи публични разходи за здраве като Хърватия (6.4%), Словения 

(6.6%), Босна и Херцеговина (6.8%) семействата имат най-ниски дялове за здравни 

разходи от джоба – съответно 13.5%, 12.2% и 27.9%.  

5. Урбанизация 

 

В последната част на тази глава ще се спрем накратко на тенденциите, свързани 

с урбанизацията в държавите-участнички в ПСЮИЕ. Графика 2.34 показва наличието 

на хетерогенност между държавите-обект на настоящото изследване по отношение на 

степента на урбанизация. В периода 1990-2015 г. делът на градското население в почти 

всички страни се увеличава. Към 2015 г. най-слабо урбанизирани са Босна и 

Херцеговина и Молдова – с дялове на градското население 45% и 40%. Най-високо 

урбанизирана е Гърция - 78% от населението живее в градовете, България – 74% и 

Турция – 73% (2015 г.).  
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Фиг. 2.34 

Процент на градското население в страните-участнички в ПСЮИЕ, 1990-2015 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

  

Най-слаба динамика в процесите на урбанизация се наблюдават в Босна и 

Херцеговина, където за  периода от 1990 г. до 2015 г. делът на градското население се е 

увеличил едва с един процент (от 39% през 1990 г. до 40% през 2015 г.) (фиг. 2.34).  

През разглеждания период в някои страни като Албания и Черна гора се 

наблюдава бърз темп на урбанизация. През 1990 г. 36% от населението в Албания 

живее в градовете, а в Черна гора – 48%. През 2015 г. процентът на градското 

население достига 57% в Албания и 64% в Черна гора.  

Динамиката в урбанизационните процеси е сигнал за активни процеси на 

вътрешна миграция в държавите-участнички в ПСЮИЕ, предизвикани от 

различията между градовете и селата в благоустройството, стандарта на живот, 

доходите, възможностите за работа и обучение. В някои страни като България 

напр., тези процеси са съпроводени със засилени процеси на депопулация и 

остарявнето на населението в определени региони/ населени места. 
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Фиг. 2.35 

Процент на градското население в страните-участнички в ПСЮИЕ през 2015 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

*Липсват данни за Косово 

 

Поради наличието на силна хетерогенност между страните по отношение на 

степента на урбанизация средният процент на градското населението в региона през 

2015 г. е 59% (фиг. 2.35). Това означава, че урбанизационните процеси, 

смекчаването на различията между регионите и депопулацията, както и и 

подобрението в благоустройството и стандарта на живот в различните типове 

населени места в страните-участнички в ПСЮИЕ се очертава като един от 

приоритетите в общата политика на развитие. 
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Фиг. 2.36 

Процент на населението в най-големия град в страните-участнички в ПСЮИЕ, 1990-

2015 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

По-детайлен поглед върху динамиката на урбанизационните процеси показва, че 

градското развитие протича по различен начин в страните-участнички в ПСЮИЕ. В 

една част тях се забелязва тенденция на концентрация на населението в столицата или в 

няколко големи града, докато при друга група страни разпределението на населението е 

по-равномерно. 

Данните показват, че в периода 1990-2015 г. се наблюдават процеси на 

увеличение на дела на лицата, живеещи в най-големите градове в държавите-

участнички в ПСЮИЕ (фиг. 2.36). Най-голямо увеличение на дела на лицата, които 

живеят в най-големия град, е налице в Молдова и Албания. През 1990 г. 38% от 

населението в Молдова живее в най-големия град (Кишинев). През 2015 г. Молдова 

заема челна позиция от всички проучвани страни по концентрация на населението в 

най-големия градски център – почти половината от населението (45.4%) живее в 

столицата. В Албания през 1990 г. делът на лицата, живеещи в най-големия град, е 

20.7%, а през 2015 г. той се нараства до 27.3%. 

Увеличение на броя на лицата, живеещи в най-големия град, т.е. повишена 

вътрешна миграция към най-големите градски центрове, е налице и в Турция и БЮРМ. 

Концентрацията на населението в един или няколко големи града е белег за наличието 
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на силно изразени социално-икономически различия между отделните 

региони/населени места, както и за развитието на процеси на депопулация в 

определени региони в дадена страна. Този извод е важен по отношение на 

вътрешните регионални политики на страните-участнички в ПСЮИЕ. Тези 

политики е необходимо да бъдат насочени към постигането на равномерно 

развитие на отделните региони/ населени места, преодоляване на различията в 

социалното-икономическото им развитие и смекчаване на негативните последици 

от процесите на депопулация.    

През разглеждания период (1990-2015 г.) обратна тенденция на намаление на 

дела на лицата, живеещи в най-големия град, е налице в Гърция и Босна и Херцеговина. 

За периода 1990-2015 г. населението, живеещо в Атина, е намаляло с 6%. През 1990 г. 

42.1% от гръцкото население живее в столицата, а през 2015 г. - 36.2%. В Босна и 

Херцеговина разликата за посочения период е 2%.  През 1990 г. жителите на Сараево са 

били 23%, а през 2015 г. – те са 21%.   

За останалата страни-участнички в ПСЮИЕ данните показват, че в периода 

1990-2015 г. е налице леко увеличение или стабилизиране на броя на населението, 

живеещо в най-големите градски центрове.  

 

 

Фиг. 2.37 

Процент на населението в най-големия град в страните-участнички в ПСЮИЕ през 

2015 г. 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

*Липсват данни за Словения, Черна гора и Косово.  
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През 2015 г. за страна-участничка в ПСЮИЕ средният процент на концентрация 

на населението в най-големия град е 29.5% (фиг. 2.37). През същата година най-голяма 

концентрация на населението е налице в Черна гора - 45.4% и Молдова – 42.4%.  

През 2015 г. най-слаба концентрация на населението в най-големия град е 

налице в Румъния (17%) и Босна и Херцеговина (21%). В случая с Румъния – огромната 

територия, на която е разпръснато населението, а в Босна и Херцеговина – относително 

ниската степен на урбанизация, са част от причината за по-ниския процент на лица, 

които живеят в най-големия градски център, отчетен през 2015 г.  

Анализът на градското развитие на страните от ПСЮИЕ показват, че 

подобрението и постигането на еднакви условия в развитието, благоустройството 

и стандарта на живот на различните типове населените места, както и 

смекчаването на негативните последици от процесите на депопулация се 

очертават като ключови приоритетите в политиките за развитие на страните-

участнички в ПСЮИЕ.   

6. Изводи 

6.1. Икономическо развитие 

Прегледът на показателите за икономическото развитие показва, че в 

съвременния период икономическата картина на страните-участнички в ПСЮИЕ е 

твърде разнородна. Словения, Гърция и Хърватска имат значително по-висок БВП в 

сравнение с останалите държави-участнички в ПСЮИЕ. В Молдова, Косово и Албания 

БВП е най-нисък. За мащаба на разликите може да се съди и по това, че през 2015 г. 

Молдова има около 10 пъти по-нисък БВП (в номинална стойност) в сравнение със 

Словения.  

По отношение на растежа на БВП отново се очертава хетерогенна картина. С 

изключение на Гърция, след 2012 г. във всички страни-участнички в ПСЮИЕ се 

наблюдава тенденция на растеж на БВП. Най-висок растеж е отчетен в Турция. През 

2015 г. единствено Молдова и Гърция все още имат отрицателен растеж на БВП.  

Страните-участнички в ПСЮИЕ се различават съществено и по равнищата на 

икономически неравенства, измерени чрез коефициента на Джини. През 2015 г. в 

Турция са отчетени най-големи неравенства, докато Словения е на противоположния 

полюс със значително по-малки икономически неравенства в обществото.  
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Изводът, който можем да направим е, че смекчаването на икономическите 

различия между страните-участнички в ПСЮИЕ, постигането на устойчиво 

развитие, намалението на подоходните неравенства и стимулирането на 

икономическия растеж се очертават като общи цели и сфери на сътрудничество и 

обмяна на опит. 

6.2. Пазар на труда 

 Анализът на пазара на труда, заетостта и безработицата разкрива други 

съществени различия между страните-участнички в ПСЮИЕ. Турция, Румъния и 

Гърция са държавите в региона с най-многобройно население и съответно, с най-голям 

брой лица в трудовоактивна възраст. Същевременно, тенденциите на изменение в 

числеността на работната сила в различните страни са разнопосочни. Турция като 

страна с многобройно население, с млада възрастова структура и с все още висока 

раждаемост, се отличава от останалите държави-обект на настоящото проучване по 

това, че броят на лицата в работната сила е в процес на увеличение. За останалите 

страни-участнички в ПСЮИЕ в периода 1990-2016 г. се наблюдават тенденции на спад 

или задържане на постоянно ниво на работната сила. Тези тенденции са резултат от 

ниската раждаемост, процесите на емиграция на лица в трудовоактивна възраст и 

остарявнаето на населението.  

Отчетените разнопосочни тенденции показват, че страните-участнички в 

ПСЮИЕ са изправени пред необходимостта да адаптират своите икономики и 

пазари на труда към застаряващата и намаляваща работна сила, да ревизират 

пенсионните си системи с оглед на нарастващия дял на лица в пенсионна възраст, 

да реформират здравните си системи с оглед на демографските промени, свързани 

с процеса на остаряване на населението, да осигурят достъп до пълноценен 

социален и културен живот за лицата в пенсионна възраст.  

По отношение на икономическата активност на мъжете и жените на 15 и повече 

години анализът показва, че Турция е страната с най-висок процент на мъже на 15 и 

повече години, които са икономически активни - 71% за 2016 г. На противоположния 

полюс е Молдова  - 46% за 2016 г. В общ план във всички страни от ПСЮИЕ след 2007 

г. се наблюдава тенденция на плавно повишение на икономическата активност при 

мъжете на 15 и повече навършени години.  

В икономическата активност на жените са налице още по-силно изразени 

различия между страните-участнички в ПСЮИЕ. Тези различия са продиктувани освен 



Съвременни демографски предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ 2017 

 

78 

 

от състоянието на националните пазари на труда, също така и от културните различия в 

представите за ролята и мястото на жените в сферата на платения труд. Увеличението 

на участието на жените на пазара на труда и изравняването на половите 

неравенства в икономическата сфера се очертават като основни приоритети в 

политиките по отношение на заетостта в страните-участнички в ПСЮИЕ.  

Друг аспект на сътрудничество между държавите от ПСЮИЕ, който анализът 

извежда на преден план, е свързан с преодоляването на различията в заетостта и 

безработицата. През последните години се отчита наличието на значителни разлики в 

равнищата на безработица в страните-участнички в ПСЮИЕ. През 2015 г. в Косово, 

БЮРМ, Босна и Херцеговина и Гърция коефициентът на безработица е над 25%, докато 

в страни като Румъния безработицата е значително по-ниска (7%). Високите равнища 

на безработица в някои от страните-участнички в ПСЮИЕ са предпоставка за 

емиграция на лица в трудовоактивна възраст както в рамките на региона, така и извън 

него, към страни със значително по-добро икономическо благосъстояние и 

възможности за намиране на работа. Очакванията за висока емиграция в бъдеще 

произтичат също така и от анализа на младежката безработица, която в повечето 

страни-участнички в ПСЮИЕ е висока. Наличието на значителни различия между 

страните в състоянието и развитието на националните икономики се отразяват и върху 

достъпа до пазара на труда на младите хора на възраст 15-24 г. В голяма част от 

държавите-участнички в ПСЮИЕ младите хора изпитват трудности при намирането на 

работа, което допълнително стимулира емиграционните процеси сред тях.  

 В обобщение, смекчаването на неравенствата по пол на пазара на труда, 

както и намалението на различията между страните в равнищата на безработица, 

особено при младите хора, очертават друго важно направление за сътрудничество 

между държавите-участнички в ПСЮИЕ. 

6.3. Образование 

 Анализът на тенденциите в образованието в държавите-участнички в ПСЮИЕ 

показва, че са налице значителни различия между тях по отношение на публичните 

разходи за образование. Подобряването на достъпа до образователната сфера и 

повишаването на качеството на образованието са инвестиции в благосъстоянието на 

населението с висока възвръщаемост. Поради това една от общите цели би следвало 

да бъде свързана с повишаването на средствата, отделени за образование като 
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предпоставка за икономически просперитет и устойчивото развитие на страните-

участнички в ПСЮИЕ.  

Отчетени са и значителни различия между отделните държави по отношение на 

равнищата на грамотност на населението. Докато в Словения неграмотността сред 

населението е почти изкоренена, то в Гърция и Турция процентът на лицата на 15 и 

повече години, които не могат да четат и пишат, е висок (малко над 5% за 2015 г.).  

Анализът показва, че е необходимо също така да бъдат преодолени и различията 

в равнището на образование на мъжете и жените в отделните страни. Като цяло, сред 

жените на 15 и повече години грамотността е по-ниска в сравнение с мъжете. Разликите 

по пол в отделните страни варират от 5% в Турция, в която нивата на неграмотност 

сред жените са най-високи, до почти нулева разлика в Словения, в която почти 100% от 

населението на 15 и повече години е грамотно. Тези различия очертават друга важна 

насока в политиките за развитие на региона, свързана с изкореняване на 

неграмотността, особено сред малцинствата в отделните страни-участнички в 

ПСЮИЕ, както и преодоляването на различията по пол в достъпа до образование.  

Друг важен проблем, пред който са изправени редица страни-обект на 

настоящото проучване, е свързан с отпадането на децата, особено на тези от уязвимите 

групи и малцинствените общности, от системата на образованието. Наличието на висок 

процент деца, които не са включени в системата на основното образование, както и 

тенденциите през последните години на увеличение на този дял в част от проучваните 

държави, е сигнал за наличието на дълбоки социално-икономически неравенства, които 

ограничават достъпа на една част от децата, най-вече тези от бедните и 

маргинализираните слоеве на населението, до системата на образованието. В 

дългосрочен план тази тенденция би имали изключително негативно отражение върху 

възпроизводството на човешкия капитал, и по-точно върху трудовия и образователния 

потенциал, с който страните-участнички в ПСЮИЕ ще разполага в бъдеще.  

Поради това, друго важно направление за сътрудничество и обмяна на опит 

между страните-участнички в ПСЮИЕ, е свързано с осигуряване на достъп и 

включването на всички деца, независимо от социалния/етническия им произход и 

социално-икономическия статус на семейството, до системата на образованието,  

Намалението на процента на децата, които остават извън или отпадат на 

системата на образованието, както и инвестициите в качествено образование. 

Гарантираният достъп до качествено образование е един от основните начини за 

изкореняване на бедността. Достъпът до качествено образование и повишението на 
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образоваността на населението е гаранция също така и за високо качество на човешкия 

капитал, с който държавите-участнички в ПСЮИЕ ще разполагат в бъдеще, а 

вследствие на това, и условие от първостепенно значение за осигуряването на 

икономически просперитет в следващите десетилетия. 

6.4. Здравеопазване 

Демографският профил на страните-участнички в ПСЮИЕ, касаещ показателите 

за смъртност (обща, в зряла възраст, майчина, детска), средна продължителност на 

живота, разходи за здраве – публични и семейни, както и протичащият интезивно 

процес на остаряване на населението в тези страни поставя сериозни предизвикателства 

пред страните от ПСЮИЕ за справяне с високата смъртност, особено 

преждевременната смъртност при мъжете, детската и майчината смъртност, 

подобряване здравното състояние на населението и удължаване на продължителността 

на живота. Въпреки, че демографската картина по тези показатели е  хетерогенна и се 

наблюдава поляризиране в показателите между двете най-развити страни (Словения и 

Гърция) и останалите страни, като цяло демографските показатели, свързани със 

здравния статус на населението в страните-участнички в ПСЮИЕ изостават от 

средните показатели за ЕС.  

Високият и растящ относителен дял на възрастното население в 

структурата на населенията в страните-участнички в ПСЮИЕ е допълнително 

предизвикателство пред техните системи на здравеопазване. Невисокият дял на 

публичните разходи за здраве, съчетан с висок процент разходи за здраве, които 

плащат семействата от джоба, е допълнително натоварващ фактор. Така 

очертаните тенденции предполагат необходимостта от сътрудничество между 

страните с оглед изработване на най-ефективни политики за здравни грижи в 

условията на застаряващите населения в страните-участнички в ПСЮИЕ.  

6.5. Урбанизация 

Анализът показва, че сред държавите-участнички в ПСЮИЕ са постигнати 

високи равнища на урбанизация. В Гърция, България и Турция процентът на лицата, 

които живеят в градовете, е най-висок, докато в Молдова и Босна и Херцеговина 

живеещите в градовете са под 45%. Анализът очертава също така и тенденцията на 

свръх-концентриране на населението в най-големия град в почти всяка една от 

страните-обект на настоящото проучване, което е предпоставка за депопулация на 
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определени региони/ населени места. Това сигнализира за наличието на силно изразени 

различия между отделните населени места и най-вече между столицата и останалите 

населени места в съответните държави. Процесът на увеличение на жителите на най-

големите градове в проучваните страни е сигнал също така и за наличието на 

интензивни вътрешно-миграционни процеси на национално ниво, породени от 

различията във възможностите за намиране на работа, доходи, образование и по-

добрите условия на живот, които столицата/големият град предлагат. Това насочва към 

необходимост от инвестиции в развитие на малките населени места, също така и 

подобряване на условията и качеството на живота в тях в отделните страни-участнички 

в ПСЮИЕ.  

Прегледът на динамиката на урбанизационните процеси извежда на преден 

план постигането на устойчиво вътрешно-регионално развитие като един от 

приоритетите пред страните-участнички в ПСЮИЕ. Смекчаването на 

депопулацията, подобряването на благосъстоянието, стандарта на живот и 

осигуряването на устойчиво развитие на всички региони/ населени места се 

очертава като друг ключов приоритет за сътрудничество между страните-

участнички в ПСЮИЕ. 
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Глава трета 

Демографски предизвикателства пред страните-участнички в 

ПСЮИЕ при формирането и прилагането на политики в 

социалната сфера, пазара на труда, здравеопазването и 

образованието  

 

Остаряването на населението е значим проблем, но неговото проявление е 

различно в отделните страни – участнички в ПСЮИЕ. Тези разлики дават отражение 

и в програмирането в социалната област. Независимо от тези различия, очаква се в 

повечето страни – участнички да се увеличат публичните разходи, свързани със 

остаряването на населението с и над 4,7 процентни пункта от БВП до 2060 г.  

1. Социално развитие в страните – участнички на ПСЮИЕ 

Демографските тенденции ще доведат до значително увеличение на публичните 

разходи за пенсии в почти всички държави-участнички в ПСЮИЕ. Това е предпоставка 

както за бъдещи реформи в пенсионните системи, така и за по-голямо участие на 

трудовия пазар на по-възрастните работници, като това може да бъде и в резултат на 

по-стабилната връзка между пенсиите и вноските за пенсии, което представлява 

допълнителен стимул за оставане на пазара на труда. 

Степента на социално развитие на дадена страна може да се разкрие с някои 

показатели, които визират различни аспекти от социалното развитие на страната като 

индекс на човешко развитие (ИЧР), ИЧР, изчислен само за жени, ниво на престъпност 

(убийства на 100000 човека), дял на ползвателите на Интернет,  дял на жените в 

националните парламенти, вноските от емигранти като дял от БВП. Към раздела за 

социалната защита представяме показатели като дял от възрастното население, 

получаващо пенсии, показател за уязвима заетост, включваща дял на семейните и 

самоосигуряващите се работници. 

 Индексът на човешкото развитие (ИЧР) е интегриран показател за измерване 

нивото на развитие на страната. Той е сумарен показател за постиженията на страната в 
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ключови сфери на човешкото развитие като продължителен и здравословен живот, 

образование и стандарт на живот. 

 

Фиг. 3.1 

Индекс на човешкото развитие и ранг 

Източник: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

*Липсват данни за Косово 

ИЧР е геометрична средна на нормализираните индекси за всяко една от трите 

сфери. Здравето се измерва чрез продължителността на живота при раждане, 

образованието – чрез среден брой години в училище за хора на възраст 25+ и очакван 

брой години в училище за деца, които тръгват на училище. Стандартът на живот се 

измерва чрез БВП. ИЧР не отчита неравенства, бедност, сигурност, овластяване и пр.  

Както се вижда от граф. 3.1, за 2015 г.  шест са страните от ПСИЮЕ, чиито ранг 

е над средната стойност от 61. Това са страни с по-нисък стандарт на живот спрямо 

останалите страни в групата. На първо място е Молдова, заемаща 107 ранг от 188 

страни от целия свят. Другите страни, макар и с по-нисък стандарт на живот, са в 

групата страни с ранг под 100: БЮРМ, заемаща 82 ранг, Босна и Херцеговина – 81 ранг, 

Албания – 75 ранг, Турция – 71 ранг, Сърбия – 66 ранг. Останалите 4 страни показват 

близки рангове и неголеми разлики помежду тях в ИЧР – това са Хърватия – 45 ранг, 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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Черна гора – 48 ранг, Румъния – 50 ранг, България – 56 ранг. Две страни се отклоняват 

с най-висок ИЧР и съответно заемат предни позиции по стандарт на живот в първите 30 

страни: Гърция – 29 ранг и Словения – 25 ранг. Прави впечатление, че страните-членки 

на ЕС се открояват с най-висок ИЧР спрямо останалите страни от ПСЮИЕ. 

Фиг. 3.2 

Индекс на човешко развитие и ранг, жени 

Източник: Програма за развитие на ООН  

HDRO calculations based on data from UNDESA (2015a), UNESCO Institute for Statistics 

(2016), Barro and Lee (2016), World Bank (2016a), ILO (2016a) and IMF (2016). 

*Липсват данни за Косово 

 

Индексът на човешко развитие за жени и рангът, който заема съответната 

страна, не се различава спрямо общия ИЧР (фиг.3.2.). Страните запазват своите 

рангове, което показва, че показателите, изчислени само за жените като част от 

населението в съответната страна, не променят общия ИЧР, изчислен за цялото 

население.  
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Фиг. 3.3 

Вноски от емигранти като процент от БВП, 2015 

Източник: Световна банка. 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS? 

 

Парите, внасяни от емигранти, като дял от БВП са важен индикатор за 

икономиката на страната и благосъстоянието на отделните семейства. Както бе 

посочено в първа глава, в тези страни се наблюдават интензивни емиграционни 

процеси, произтичащи най-вече от висока безработица, особено младежка, както и 

ограничени икономически средства в семействата. С най-висок дял парични средства, 

внасяни от емигранти, са страните Молдова – 23,4% и Косово – 15,2%, в които има 

висок процент на емигранти, живеещи извън страната. Вноските на емигрантите са  

двигател за развитието на икономиката и на семейното потребление в тези страни. Във 

втората група страни попадат Албания, Черна гора и Сърбия , в които емигрантските 

вноски заемат също висок дял от БВП – съответно 9,2%, 9,6% и 9,1%. В следващата 

група попадат страни, където емигрантските вноски заемат от 1 до 4%, съответно Босна 

и Херцеговина – 1,1%, България – 3,0%, Хърватия – 4,3%, БЮРМ – 3,0%, Румъния – 

1,7%, Словения – 1,7%. Най-нисък е делът на паричните средства, постъпващи от 

емигранти в Гърция – 0,2% и Турция – 0,2%. Това са и страните с най-малък брой 

емигранти.  
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Фиг. 3.4 

Нива на престъпност – брой убийства на 100 000 човека 

Източник: Отдел за наркотици и престъпления на 

ООН.UNODC (2016). UNODC Statistics. 

https://data.unodc.org/. 

*Липсват данни за Косово 

   

 Равнището на убийствата на 100 000 човека е показател, индикиращ степента 

на криминогенност в страната. Във всички страни на ПСЮИЕ се наблюдава спад на 

убийствата за периода 2010-2014 г. с изключение на две страни, в които има 

увеличение. Това са Турция, където нивото на убийствата са се увеличили минимално – 

4.2 на 100000 (2010) и 4.4 на 100000 (2014) и Черна гора, където има по-високо 

увеличение на убийствата – 2.4 на 100000 (2010) и 3.2 на 100000 (2014). Най-драстичен 

е спадът на убийствата в Молдова – двойно намаление от 6.6 на 100000 (2010) до 3.2 на 

100000 (2014). Висок е и спадът на убийствата в Гърция – от 1.6 на 100000 (2010) до 0.1 

на 100000 (2014)  и Хърватия – от 1.4 на 100000 (2010) и до 0.8 на 100000 (2014). 

Страните с най-ниски показатели за това тежко престъпление са Гърция – 0.1, Словения 

– 0.7, Хърватия – 0.8. В диапазона 1.0-1.6 се движи показателят в Босна и Херцеговина 
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– 1.3, България – 1.6, БЮРМ – 1.6, Румъния – 1.5, Сърбия – 1.3.  Най-високо е нивото на 

убийствата в Турция – 4.3, Черна гора – 3.2,  Молдова – 3.2 и Албания – 4.0.  

Фиг. 3.5 

Достъп на населението до интернет (% от общото население), 2015 

Източник: Програма за развитие на ООН.  

ITU (2016). ICT Facts and Figures 2016. www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/. 

Accessed 2 August 2016. 

*Липсват данни за Косово 

 

Достъпът до интернет е показател за степента на развитие на онлайн 

технологиите и комуникациите. Във всички страни от ПСЮИЕ повече от половината 

от населението има достъп до интернет. С най-висок достъп на населението до 

интернет са две страни – Словения – 73.1% и БЮРМ – 70.4%. С над 60% достъп на 

населението до интернет са следните страни: Сърбия – 65.3%, Черна гора – 64.6%, 

Гърция – 66.8%, Хърватия – 69.8%, Босна и Херцеговина – 65.1% и Албания – 63.3%. В 

три страни малко над половината от населението има достъп до интернет – България – 

56.7%, Румъния – 55.8% и Турция – 53.7%. Най-ниска е ползваемостта на интернет в 

Молдова – 49.8%. Бъдещето принадлежи на технологиите, така че развитието на 

онлайн комуникациите и технологиите в страните с по-ниска разпространеност сред 

населението е насока за развитие на комуникациите в следващите години. 
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Фиг. 3.6 

Дял на жените в националните парламенти 

Източник: Световна банка. 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS? 

*Липсват данни за Косово 

 

 Делът на жените в националните парламенти е показател за възможностите на 

жените в обществото, за равнопоставеността на двата пола и за степента на 

преодоляване на джендър стереотипите. При средна стойност от 23% за страните от 

ПСЮИЕ 5 страни имат по-високи стойности – това са Словения – 37%, Сърбия – 34%, 

БЮРМ – 33%, Черна гора – 24% и Албания – 23%. Словения се откроява като страната, 

където над една трета от членовете на парламента са жени, което доближава страната 

по този показател до стойностите в развитите западни страни. В останалите 7 страни 

под една четвърт от членовете на парламента са жени. Четири страни имат близки 

показатели – Молдова – 22%, Босна и Херцеговина – 21%, България – 20% и Гърция – 

20%. Страните с най-малък брой жени в парламента са Турция – 15%, Румъния – 14% и 

Хърватия – 13%.  Като цяло участието на жените в законодателната власт в страните от 

ПСЮИЕ е далеч от представителността им в повечето от страните на ЕС, което е 

перспектива за развитие на политиките срещу дискриминацията по полов признак и за 

равнопоставеността на двата пола. 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS


Съвременни демографски предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ 2017 

 

89 

 

2. Социална защита на населението в страните от ПСЮИЕ 

Фиг. 3.7 

Възрастни, получаващи пенсии за старост (% от пенсионираното население), 2015 

Източник: Международна организация по труда. 

ILO (2016c). World Social Protection Report 2014-15. http://www.social-

protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=3985.  

*Липсват данни за БЮРМ и Косово. 

 

Пенсионната защита на възрастните хора, достигнали  пенсионна възраст е част 

от цялостната социална защита на населението. Увеличаването на дела на възрастните 

хора и пенсионерите в страните от ПСЮИЕ поради тенденцията на демографско 

остаряване изисква сериозни инвестиции за осигуряването на достоен живот на 

възрастните хора в тези страни. В 7 от страните е осигурена пенсионна защита за 

огромната част от възрастното население – това са страните с дялове на получаващите 

пенсии над средната стойност 71.9%. Най-голям е процентът на получаващите пенсии 

възрастни хора в Румъния – 98% и България – 96.9%. Висок е относителният дял на 

възрастните хора с пенсии и в Словения – 95.1%, Турция – 88.1%, Гърция – 77.4%, 

Албания – 77% и Молдова – 72.8%. В останалите страни, които са под средната 

стойност по този показател за региона, се наблюдават дялове около и малко под 

половината от пенсионерите, които получават пенсии. Така например в Хърватия този 
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дял е 57.6%, Черна гора – 52.3%, Сърбия – 46.1%. С най-малка степен на социална 

защита са възрастните хора в Босна и Херцеговина, където само 29.6% от всички 

възрастни в пенсионна възраст получават пенсии. Страните, в които по-малко от 

половината възрастни хора получават социална защита под формата на пенсии, поставя 

проблема за формулирането на политики, насочени към осигуряване на достоен живот 

на хората в годините след активна възраст. 

В перспектива се очаква публичните разходи за здравеопазване в страните-

участнички в ПСЮИЕ да нарастват. От тази гледна точка създаването на 

възможности за по-здравословен начин на живот може да допринесе за ограничаване 

на бъдещите разходи. Инвестициите в превенция и в здравни технологии ще 

позволяват на населението да остане в добро здраве и да бъде продуктивно за по-

дълго време. Ефективното управление на технологиите ще бъде основен фактор за 

намаляване на бъдещите разходи и това се очертава като една от възможните линии 

на сътрудничество между отделните страни-участнички в ПСЮИЕ. 

3. Уязвима заетост (vulnerable employment) 

 

 Уязвимата заетост се определя като сума от статусите на заетост на семейните 

работници и тези, които се самоосигуряват. По принцип семейните работници също са 

на самосигуряване. Този показател е важен от гледна точка на социалната защита на 

работещите в случаи на риск от загуба на работа, пребиваване в безработица, болест и 

пр. рискове. 
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Източник: Световна банка. 

World Development Indicators. http://data.worldbank.org/products/wdi 

   
 

   Най-висок е делът на заетите в т. нар. уязвима заетост в Албания -56.6% 

(2015), т.е. почти всеки втори зает е в риск от липса или ниско осигуряване. В 

следващата група страни около една трета от заетите се причисляват към уязвимата 

заетост – това са Турция – 28.4% (2015), Сърбия – 26.3% (2015), Румъния - 27.8% 

(2015), Молдова – 33.9% (2015), Косово -29.1% (2015), Гърция – 28.1% (2015). Най-

малък е делът на уязвимите заети в Босна и Херцеговина – 18.4% (2014), Словения – 
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12.9% (2015), Черна гора – 11.9% (2015), Хърватска – 10.4% (2015) и България – 8.4% 

(2015).  В тези страни делът на работещите с ниска защита от гледна точка на социално 

осигуряване е най-малък. Като цяло в страните на ПСЮИЕ се запазва стабилна 

тенденция на дела на работниците с невисока социална защита, което е сериозен 

проблем за тази немалка част от активното население и за структурата на пазара на 

труда от гледна точка на социалната защита на работните места. Тенденция на 

намаляване на дела на семейните и самоосигуряващи се работници през последните 

години се отбелязва само в Румъния, Черна гора и Босна и Херцеговина. 

4. Изводи  

 

 Индексът за човешко развитие като комплексен показател за качеството на 

живот показва, че страните от ПСЮИЕ са хетерогенни. В челната класация на 30-те 

страни с най-висок ранг, съответно стандарт на живот са двете страни-членки на ЕС: 

Словения (25) и Гърция (29). Следващата група страни са тези, които заемат място 

между 40-и 60 ранг и влизат три страни-членки на ЕС – Хърватска (45), Черна гора (48), 

Румъния (50) и България (56). Следващата група страни заемат ранг между 66 и 82 – 

това са Сърбия (66), Турция (71), Албания (75), Босна и Херцеговина (81) и БЮРМ (82). 

С най-нисък стандарт на живот е Молдова (107).  

 По отношение на разходите, свързани с публичното образование, въпреки все 

по-малкия брой на децата през следващите десетилетия в повечето от страните-

участнички в ПСЮИЕ, за постигането на съществено подобрение на качеството на 

образованието, може да бъдат необходими повече разходи за образование в бъдеще. 

Инвестициите в човешкия капитал на работната ръка, съставена от младежи и 

възрастни и в рамките на която ще се предават знания и умения между поколенията,  

ще бъдат жизненоважни за бъдещия растеж на производителността. 

 По отношение на криминогенността, измерена като брой убийства на 100 000 

човека от населението, най-високо е нивото в Турция (4,3) и Албания (4,0), близко до 

тях са Черна гора (3,2) и Молдова (3,2) като в последната има значителен спад на 

престъпността през последните години. 

 Интензивната емиграция на част от населението е основна характеристика на 

демографските процеси в страните от ПСЮИЕ, поради което и паричните трансфери от 

страна на емигрантите към родните страни заемат немалък дял в БВП. Вноските на 
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емигрантите са важен източник за инвестиции и потребление на семействата в 

страните, от които тръгват емигрантите. Най-висок е делът на вноските в Молдова 

(23,4%), следват Косово (15,2%), Черна гора (9,6%), Албания (9,2%) и Сърбия (9,1%).  

 Интернет технологиите са развити в страните от ПСЮИЕ - повече от 

половината от населението има достъп до интернет. С най-висок достъп на населението 

до интернет са две страни – Словения – 73.1% и БЮРМ – 70.4%, най-ниска е 

ползваемостта на интернет в Молдова – 49.8%. 

 По отношение на равнопоставеността на двата пола, измерена като дял на 

жените в националните парламенти, само в три страни този дял е над една трета и се 

доближава до стойностите в развитите западни страни – това са Словения – 37%, 

Сърбия – 34%, БЮРМ – 33%.  

                По отношение на социалната защита на населението в страните от ПСЮИЕ 

представяме два показателя. Първият показател е делът на възрастните хора, които 

получават пенсии. Това е важен показател, защото в страните от ПСЮИЕ се наблюдава 

тенденция на демографско остаряване, което изисква сериозни инвестиции за 

осигуряване на достоен живот на възрастните хора. В 7 от страните на ПСЮИЕ над три 

четвърти от възрастните хора получават пенсии Румъния – 98%, България – 96.9%, 

Словения – 95.1%, Турция – 88.1%, Гърция – 77.4%, Албания – 77% и Молдова – 

72.8%. Най-ниска е социалната защита на възрастните хора в Босна и Херцеговина, 

където само 29,6% от тях получават пенсии. 

 Вторият показател се отнася до дела на семейните работници и 

самоосигуряващите се като дял от общозаетите (уязвима заетост). Най-висок е делът на 

заетите в т.нар . уязвима заетост в Албания -56.6% (2015), където всеки втори зает е в 

риск от липса или недостатъчно осигуряване. В шест от страните около една трета от 

заетите се причисляват към уязвимата заетост – това са Турция – 28.4% , Сърбия – 

26.3%, Румъния - 27.8%, Молдова – 33.9%, Косово - 29.1%, Гърция – 28.1%. 

Запазващата се  стабилна тенденция на дела на работниците с невисока социална 

защита е сериозен проблем за немалка част от активното население и за структурата на 

пазара на труда от гледна точка на социалната защита на работните места в страните-

участнички в ПСЮИЕ. 
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 5. Предизвикателства и политики за справяне с негативните 

демографски последици 

 

 На основата на направените анализи в предходните глави можем да изведем 

предизвикателства пред демографското и социално-икономическото развитие на 

страните-участнички в ПСЮИЕ и свързаните с тях политики за справяне с негативните 

демографски последици. Първото предизвикателство се отнася до количественото 

намаление на работната сила и влошаването на нейното качество в резултат на 

ниската раждаемост, остаряването на населението, проблеми в образователната сфера в 

болшинството от страните-предмет на настоящото проучване. В този план 

инвестициите в образованието и качеството на човешкия капитал са от 

приоритетно значение. Тези инвестиции включват осигуряването на по-добро 

образование, здравеопазване, грижи за семействата и децата и осигуряването на 

достоен труд и качествена заетост (в т.ч. нови работни места, гъвкавост, сигурност на 

работните места), добри условия на труд и възможности за самонаемане, 

квалификацията на работната сила, активиране на неактивните лица, както и 

насърчаването на заетостта сред уязвимите групи на пазара на труд. 

 Основно предизвикателство пред страните-участнички в ПСЮИЕ е и 

неравномерното разпределение на работната сила по региони, свръхнаселяването 

(урбанизацията) и обезлюдяването на определени региони/ населени места. В този 

план общи приоритети в политиките на тези страни трябва да бъдат фокусирани върху 

равномерното развитие на регионите. Също така инвестициите в промишлеността, 

селското стопанство, транспортната инфраструктура, търговията и пр. са от ключово 

значение са постигането на равномерно развитие в регионален план в отделните 

държави. Прилагането на иновативен подход, свързан с развитие на „региони в растеж“ 

и по-точно, стимулиране на пилотни зони за бърз и устойчив растеж, както и 

подобрението в условията на заетост и качеството на живота в различни региони е 

друга ключова насока на политиките, имащи за цел да смекчат вътрешно-регионалните 

различия в отделните страни. 

 Вътрешната и външната миграция, свързани с  вътрешно-регионалните 

различия във и между страните-участнички в ПСЮИЕ в условията на живот, 

равнището на доходите, заетостта, възможностите за образование и качеството на 

живота се очертават в проведените анализи като друго ключово предизвикателство. По 
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отношение на това предизвикателство сферите на сътрудничество между държавите-

обект на настоящото проучване се отнасят до регулирането на миграционните потоци 

чрез подобрение в националните и международните правни рамки по отношение 

на външната миграция, както и създаването на условия за движение на работната 

сила с оглед осигуряването на по-добра и по-качествена заетост вътре и вън от 

държавите-участнички в ПСЮИЕ. 

 Проведеният демографски анализ очертава остаряването на населението 

като основно предизвикателство пред почти всички страни-обект на настоящото 

проучване. Увеличаването на дела на възрастните хора изисква провеждането на 

политики, насочени към активното стареене, в които държавите-участнички в 

ПСЮИЕ биха могли да си сътрудничат. Тези политики включват насърчаване на 

заетостта в пред-пенсионна и пенсионна възраст, развитие на сребърна 

икономика, насърчаване на ученето през целия живот, подобряване на 

здравеопазването и социалното обслужване на възрастните хора, укрепване на 

солидарността между поколения и развитие на доброволчеството.  

 Младежката безработица, както и ниските нива на младежка заетост и 

влошени условия на труд са друго основно предизвикателство през страните-

участнички в ПСЮИЕ, което проведеният анализ очертава. За посрещането на това 

предизвикателство, политиките, които се очертават като обект на сътрудничество, 

се отнасят до създаването на условия за качествена заетост на младите хора, както 

и осигуряването на по-добри доходи, жизнен стандарт и съвременни условия на 

труд. Насърчаването на политиките за съвместяването на семейния живот и 

трудовата реализация, подкрепата на майчинството, подобрението в достъпа и 

качеството на грижите в яслите и детските градини, както и развитието на услуги 

за отглеждането на малките деца имат ключово значение за подобряването на 

благосъстоянието на младите хора и техните семейства.  

 Основно предизвикателство през страните-участнички в ПСЮИЕ, което 

проведеният анализ извежда на преден план, е и очертаната необходимост от 

подобрение на достъпа и качеството на услугите в здравеопазването и 

образованието. По отношение на здравеопазването политиките, по които страните 

могат да си сътрудничат и да обменят опит и добри практики, са насочени към 

превенцията на здравето, въвеждането на съвременни технологии в 

здравеопазването, отделянето на по-голям финансов ресурс за здравеопазване, 

грижи за възрастните хора, децата, подрастващите и майките, развитие на 
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дългосрочната грижа (съчетаване на здравни и социални услуги), осигуряването 

на равен достъп до здравеопазване и пр. Политики в сферата на образованието като 

общи цели и сфери на сътрудничество и обмяна на опит между страните-участнички в 

ПСЮИЕ засягат обхващането на всички деца в образователната система, 

превенция на ранното отпадане от училище, особено сред децата от уязвимите 

групи, подобряването на качеството на образователните услуги, осигуряването на 

равен достъп до образование, въвеждане на системата на дуалното обучение, 

подобряването на възможностите за придобиване на професионални умения в 

образователната система, подобрение на качеството на висшето образование и пр.  

 Проведеният анализ очертава като ключово предизвикателство пред страните-

участнички в ПСЮИЕ също така и подобряването на устойчивостта на социално 

осигурителните и защитните системи. В контекста на остаряването на населението в 

проучваните държави и ниските нива на социална защита в една част от тях като 

политики за сътрудничество се очертава необходимостта от провеждане на реформи в 

пенсионната система, както и в сферата на социалноосигурителните плащания и 

социалнозащитните механизми, осигуряване на финансова устойчивост на 

системите и справедливо разпределение на средствата, прилагането на гъвкави 

форми на пенсиониране и др.   
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Глава четвърта 

Приоритети и перспективи на съвместна работа и укрепване 

на сътрудничеството между страните-участнички в ПСЮИЕ 

за посрещане на демографските предизвикателства 

1. Необходимост от изграждане на общи насоки за управление на  

демографските промени и за посрещане на демографските 

предизвикателства 

 

Демографските процеси в страните-участнички в  ПСЮИЕ към настоящия 

момент са хетерогенни. Независимо от това, в перспектива към 2060 г. се очаква във 

всички страни да се наблюдава тенденцията към намаляване на раждаемостта, 

застаряване на населението и емиграция. Тази идентичност в посоката на развитие на 

демографските процеси определя рамката, в която могат да се разработват общи 

механизми за управлението на демографските промени в Югоизточна Европа, 

трудовата миграция и мобилност в региона, младежката безработица, насърчаването на 

активния живот на възрастните хора, солидарността между поколенията и 

транснационалното сътрудничество в региона, крайната цел на което е посрещане на 

общите демографските предизвикателства. Тези предизвикателства и промени засягат 

множество сфери на икономическия и социален живот и имат важни последици за 

състоянието на публичните финанси и нормалното функциониране на социалните 

системи, вкл. пазара на труда, системата за социално осигуряване, здравеопазването и 

образованието. 

           Динамиката на демографските процеси оказва влияние върху всички сфери на 

обществения живот. Както се отбелязва в съвместната Декларация “Посрещане на 

демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество 

в Югоизточна Европа“ :“Посрещането на демографските предизвикателства означава 

осигуряване на по-добра среда за раждане, отглеждане и възпитание на деца, постигане 

на по-добри показатели за материално благосъстояние, жизнен стандарт и качество на 

живота, постигане на по-висока продуктивност, преодоляване на неравенствата, 

предприемане на разумна и адекватна миграционна политика и пълноценно използване 
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на потенциала за социално и икономическо участие  на всички групи в обществата“ 

(с.2). 

Като особеност на демографската политика в страните-участнички в ПСЮИЕ се 

откроява необходимостта нейната стратегическата  цел  да е  ориентирана  не  само  и  

единствено  към количествените параметри на демографско възпроизводство, но и към 

развитие на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното 

здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. 

Ключова предпоставка за развитие на такъв тип пълноценна демографска 

политика е прилагането на принципа на равни възможности за всички, тъй като по 

този начин се задават рамката и правилата за баланс в състава и структурата на 

населението и в развитие на човешките ресурси. В този смисъл равните възможности 

за всички са основен принцип на развитие на човешките ресурси – на човешкия и 

социалния капитал. 

Търсенето на пътища за справяне с демографските предизвикателства в страните 

от ПСЮИЕ е подчинено на идеята за повишаване стандарта на живот на гражданите в 

тези страни и фасилитиране процеса на интеграция с Европейския съюз. В „Стратегия 

на Югоизточна Европа
2
 2020“ е очертан нов модел на развитие на страните от региона, 

основан на следните 5 стълба: интегриран растеж, интелигентен растеж, устойчив 

растеж, приобщаващ растеж и управление на растежа. Тези стълбове залагат ускорено 

социално-икономическо развитие чрез постигане на устойчиво развитие и приобщаващ 

растеж на всички страни-участнички в ПСЮИЕ, конкурентноспособна пазарна 

икономика с високи нива на качествена заетост, социална сплотеност и солидарност 

между поколенията. Чрез усилията на всяка страна, както и по пътя на регионалното 

сътрудничество между страните за осъществяване на тези принципи могат да се 

посрещнат демографските преидзвикателства. От тази гледна точка  произлиза 

необходимостта от сътрудничество по отношение на изграждане на общи подходи за 

управление на демографските промени, насочени не просто към механична промяна на 

основните демографски показатели, а към прилагане и развитие на интегрирани 

политики за мобилизиране и пълноценно използване на възможностите на наличните 

човешки ресурси и целенасочено инвестиране в повишаване на качеството на човешкия 

капитал  във всяка отделна държава и в страните-участнички като цяло. 

                                                 
2
 Работната регионална дефиниция на „Югоизточна Европа“ включва следните страни: Албания, Босна и 

Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия и БЮРМ. (Стратегия..., с.8) 
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Създаването на общи насоки за управление на демографските промени в 

страните-участнички в ПСЮИЕ е възможно само по пътя на регионалното 

сътрудничество и координация на всички заинтересовани страни - държавни 

институции на национално и локално ниво, социални партньори, научни и 

изследователски организации, както и организации на гражданското общество.  Чрез 

диалогизиране на общи проблеми, свързани с демографските промени и техните 

последствия, чрез обмен на идеи и добри практики страните-участнички в ПСЮИЕ 

могат да търсят съвместни решения за ефективно регулиране на миграционните 

потоци, за повишаване качеството на човешките ресурси, за създаване на повече 

социално защитени и основани на високо образование и квалификация работни места, 

за осигуряване на равен достъп до пазара на труда и преодоляване на неравенствата, за 

развитието на социалните услуги и грижи, за съвместяването на професионалния и 

личен живот и предаването на знания и умения между поколенията. 

2. Приоритети за сътрудничество в областта на демографията и 

насоки за съвместни действия 

 

На базата на направения анализ на демографските процеси и тенденции в 

страните-участнички в ПСЮИЕ, като възможни приоритети за намаляване на 

сегашните и бъдещи негативни ефекти от специфичното протичане на демографските 

процеси се очертават: 

 Удължаване на професионалния живот; 

 Увеличаване и равноправно участието на пазара на труда на млади хора, 

жени и възрастни работници; 

 Майчинството на жените да не влиза в конфликт с тяхната трудова 

реализация чрез създаване на възможности за съчетаване на семеен с 

професионален живот. 

 Реформи в данъчните системи и системите за изплащане на обезщетения с 

цел да се направи работата по-привлекателна благодарение на принципа за 

гъвкавост и сигурност; 

 Реформи в пенсионните системи; 

 Увеличаване на ефикасността на системите на здравеопазване и на 

системите за дългосрочни грижи; 
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 Необходимост от допълнителни инвестиции в образованието и  

научноизследователската дейност; 

 Подобряване системите на грижи за децата; 

 Ефективна  интеграция на мигрантите и техните поколения, както и бъдещо 

развитие на  правилно управлявана политика на легална имиграция за 

удовлетворяване на нуждите на пазара на труда. 

 Необходимост от подкрепа за социалните контакти на възрастните хора, 

наред с участието им в заетост и доброволчески инициативи. 

 

На основата на анализа на протичащите демографски процеси и тенденции в 

региона, можем да очертаем  сфери на сътрудничество на държавите-участнички в  

ПСЮИЕ  в следните тематични области: 

 

 Подобряване на качеството на човешкия капитал и на работната сила чрез 

създаване на по-благоприятна икономическа среда, основана на висока 

конкуретноспособност, интензифициране на търговията, осигуряване на растеж 

чрез нови работни места (job-rich growth), промотиране на иновации и 

икономика, базирана на знанието, се очертава като основна сфера на 

сътрудничество за справяне с общите демографски предизвикателства пред 

страните-участнички в ПСЮИЕ. Основните цели за догонващо страните от 

Европейския съюз икономическо развитие за осигуряване на 

конкурентноспособност и устойчив растеж в региона са разписани в Стратегията 

за Югоизточна Европа 2020, където се слага акцент върху стимулиране 

интернационализацията на малките и средните фирми, развитие на регионални 

вериги чрез секторна спецификация, синхронизиране на данъчните политики и 

пр. Човешките ресурси, тяхното количество и качество, са основните движещи 

сили на икономическия просперитет в страните от ПСЮИЕ. Ниските нива на 

икономическа активност, особено сред младите хора и жените, високата 

безработица, отново сред младите хора, високата заетост в неформалния сектор, 

както и намаляването на работната сила вследствие на демографското 

остаряване в страните от региона са ключови проблеми, за решаването на които 

страните могат да обединят усилията си в търсене на по-ефективни политики за 

трудова реализация на хората и с фокус върху определени групи като младите 
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хора, жените, хората от уязвимите групи. Насоки за сътрудничество са обмен на 

опит и добри практики в законодателството и политиките на пазара на труда за 

премахване на ограниченията на пазара на труда, осигуряване на флексибилни и 

защитени работни места, развитие на програми за заетост и самонаетост с фокус 

върху уязвимите групи, развитие на програми за професонално ориентиране, 

консултиране и допълнителни професионални квалификации, търсене на 

средства за намаляване на неформалната заетост, създаване на възможности и 

програми за развитие на социалната икономика.  Насока за съвместни действия е 

свързан с обмена на информация и данни за заетостта чрез съществуващи 

платформи от бази данни в рамките на публичните служби по заетостта, 

създаване на платформи от данни за добре функциониращи практики и 

програми за насърчаване на заетостта и намаляване на  безработицата. 

 Насока за обединяване на усилията от страна на държавите-участнички в 

ПСЮИЕ е изграждане на общи насоки за политики за пълноценна трудова 

реализация и майчинство на жените като се изхожда от разбирането, че 

трудовият статус и икономическото състояние са най-важните фактори при 

взимането на решение за раждане на дете сред младите хора. Независимо, че 

нивото на икономическа активност на жените в отделните страни-участнички в 

ПСЮИЕ е различно, има страни, където икономическата активност на жените е 

ниска и се констатира, че съчетаването на майчинството с трудово-

професионалната реализация на жената не се реализира в пълна степен поради 

липсата на съответни нагласи. В особено трудно положение се намират 

работещите самотни и разведени майки, както и майките с деца с увреждания, 

поради крайно ограничената им мобилност и ограничени възможности за 

гъвкава заетост. Жените също така са далеч по-слабо представени в 

националните парламенти в сравнение с участието на жените в ЕС в 

законодателната власт. Изграждането на общи насоки в политиките за джендър 

равнопоставеност и преодоляването на дискриминационните нагласи, основани 

на пола, чрез законодателни промени, гражданско образование и подобаваща 

медийна политика, са потенциална сфера на сътрудничество.  

 Изключително важна сфера на сътрудничество за постигане на интелигентен 

растеж и преход от икономика, основана на нископродуктивен труд, към 

икономика, основана на знанието, е свързана с политиките в областта на 

образованието. Обмен на опит и добри практики за справяне с отпадането на 
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деца от образованието, осигуряване на равен достъп до образователните услуги 

и подобряване на тяхното качество, подобряване на професионалното обучение 

и въвеждане на система за дуално обучение, подобряване качеството на 

висшето образование, синхронизиране на образователните квалификации и 

степени между страните са насоки за диалог и коопериране на страните в 

областта на образованието. 

 Друга важна насока за сътрудничество произтича от тенденцията на 

неравномерно разпределение на работната сила по региони, изразяваща се в 

свърнаселяване на определени населени места, особено столицата и 

обезлюдяване на други територии. Обмяна на опит за развитие на регионални 

политики, на политики за „региони в растеж“ чрез стимулиране на пилотни 

зони за бърз и устойчив икономически растеж и подобрени условия за заетост и 

качество на живот, както и развитие и прилагане на успешни модели за 

насърчаване на трансгранично сътрудничество и диалог са перспективни сфери 

на сътрудничество между страните-участнички в ПСЮИЕ. 

 Приоритетна сфера на сътрудничество в демографската политика на страните-

участнички в ПСЮИЕ с оглед осигуряване на приобщаващ растеж е 

изграждане на общи насоки за политики за подобряване на функционирането 

на здравните системи, за промотиране на здравословен начин на живот и 

удължаване на живота в добро здраве. Намаляването на смъртността, в т.ч. 

преждевременната смъртност, особено при мъжете, в т.ч. и смъртността поради 

външни причини /вследствие напр. на пътни катастрофи/, както и на детската 

смъртност и достигане на нива, сходни със средните стойности за ЕС е един от 

важните приоритети за сътрудничество при изграждане на съвместни политики 

в тази област. Друга насока на сътрудничество е в подобряване на 

здравословното състояние на майките и намаляването на майчината смъртност. 

То е пряко свързано и с разгледаната по-горе необходимост от подобряване на 

обществения статус на жените. Превенцията на майчината смъртност е 

свързана с многопосочни дейности, най-важната от които е подобряване на 

качеството и достъпа до здравни грижи и услуги за жените в детеродна възраст 

и бременните. За тази цел трябва да се работи по непрекъснато подобряване 

квалификацията на специалистите, работещи в системата на майчиното 

здравеопазване.  
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 Необходимо е също да се обединят усилията на страните в изграждане на 

политики и обмен на опит за ефективни подходи за преодоляване на 

неравенствата и неадекватния достъп на различни групи от населението 

до здравни услуги, за осигуряване на продължителни и качествени здравни 

грижи, за трансгранично синхронизиране на законодателството в областта на 

здравните грижи, както и за преодоляване недофинансирането на 

здравеопазването и невисокият капацитет на работната сила в тази сфера. 

 Приоритетна област на сътрудничество между страните-участнички в ПСЮИЕ  

е обмен на опит и добри практики с цел насърчаване на   активния живот на 

възрастните хора. Демографското остаряване е тенденция, която ще се развива в 

следващите десетилетия в страните от региона, което изисква общи усилия за 

справяне с това предизвикателство. Политиките, насочени към възрастните хора, 

се отнасят до: 

 Разкриване на възможностите и ползите от икономическото и социалното 

участие на възрастните хора в обществото, в частност като се осигурят    

добри възможности за заетост, активно участие в обществото и 

здравословен живот на хората, които понастоящем са на възраст около и 

над 60 години; 

 Насърчаване на въвеждането в различни сектори на икономиката на 

стратегии за управление на възрастта, които ще засилят тяхната 

конкурентноспособност, като използват опита и конкретните качества на 

възрастните работници; 

 Подкрепа за растежа на сребърната икономика, която чрез обслужване на 

потребностите на увеличаващия се брой възрастни хора създава нови 

възможности за стопанска дейност и професионално развитие за хора от 

всички възрасти; 

 Укрепване на солидарността между поколенията като един от основните 

фактори за засилване на социалното сближаване и развитието на култура на 

участието, в която се включват жени и мъже от всички възрасти; 

 Създаване на подходяща рамка и условия за мобилизиране на 

потенциала на възрастните хора и разработването на иновативни 

подходи, както и осигуряване на подходящо обучение за персонала на 

полагане на грижи; 
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 Разработване на политики за активен живот на възрастните хора чрез 

специфични дейности; 

 Повишаване на нивата на заетост в предпенсионна и пенсионна 

възраст  чрез подобряване на условията на труд; 

 Инвестиране в ученето през целия живот и премахване на пречките пред 

заетостта, включително тези, които са свързани с полова или възрастова 

дискриминация. Това следва да се постигне, където е уместно, в 

сътрудничество със социалните партньори; 

 Насърчаване достъпа на възрастните хора до информационни и 

комуникационни технологии, които ще им позволят да останат активни и 

пълноценно да участват в обществения живот; 

 Предприемане на действия, гарантиращи, взаимодействие между 

здравните и социалните служби, подкрепа на здравословен начин на 

живот, за да се обезпечи активният и самостоятелен живот на възрастните 

хора и достойното им остаряване; 

 Насърчаване на регионалните и местните органи, социалните 

партньори и други заинтересовани лица да се ангажират с цели в 

областта на активния живот на възрастните хора и да положат началото 

на инициативи за постигането на тези цели. 

 Насърчаване на инициативи за доброволческа дейност, както  и  

инициативи, целящи постигане на връзки между поколенията, както за 

жените, така и  за мъжете, а също и доброволчески дейности, насочени 

специално към възрастните хора; 

 Разумното управление на миграционните процеси също се очертава като 

обща приоритетна дейност за страните-участнички в ПСЮИЕ. Политиката на 

отделните страни в областта на трудовата миграция и свободното движение на 

хора трябва да е гъвкава и да създава възможности за вътрешно регионална 

трудова миграция, в това число и сезонна. Изграждането на сътрудничество в 

областта на вътрешната и външна миграция се отнася до синхронизиране на 

регулаторните режими за свободно движение на работната сила, обмен на 

информация и изграждане на информационни системи за обмен на данни, 

изграждане на стратегически подходи за управление на процесите, засилване на 

взаимната координация на заинтересованите страни. 
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 Друга важна насока на сътрудничество е в областта на изграждане на политики 

за управление на социалноосигурителните и социалнозащитните системи. 

Наличието на големи групи от населението, които са извън пенсионната 

система, както и ниското ниво на социално осигуряване са предизвикателства 

пред страните от ПСЮИЕ да развиват сътрудничество по обмен на опит и добри 

институционални практики за управление на тези системи. 

3. Мерки за сътрудничество между страните-участнички в ПСЮИЕ за 

посрещане на демографските предизвикателства 

 

Конкретни стъпки за бъдещо сътрудничество в сферата на посрещането на 

демографските предизвикателства са очертани в Съвместната Декларация на 

министрите на труда и социалните политики на страните-участнички в ПСЮИЕ, приета 

по време на международната конференция на тема „Посрещане на демографските 

предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна 

Европа“, проведена през май 2016 г. в  София. 

Договорените ангажименти на страните-участнички в ПСЮИЕ се състоят в 

подкрепа на мерки за разработване на стратегически подход за управление на 

демографските промени и за изграждане на административен капацитет, необходими за 

точното адресиране на демографските предизвикателства по отношение на съвместна 

координация, насърчаване на обмен на опит и добри практики, трансфер на знания и 

„ноу-хау“ за посрещане на демографските предизвикателства. 

В Съвместната Декларация са изведени основни мерки за регионално 

сътрудничество като: създаване на междудържавен регионален механизъм за 

мониторинг на миграционните процеси, мобилност на работната сила, устойчиво 

развитие на регионите и градовете и за намаляване на между-регионалните различия; 

разработване и участие в транснационални проекти и проектни дейности, финансирани 

в рамките на устойчиви инициативи, програми, фондове и други финансови 

инструменти на Европейския съюз, ООН, Фонда на ООН за население и други 

структури и организации; развиване на сътрудничество в съответните области с 

международни агенции, например Международната организация на труда и други 

организации. 
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        За нас, като изследователи и анализатори в областта на демографията, от особено 

значение са посочените по-нататък мерки в Декларацията, насочени към изграждане на 

транснационална мрежа от експерти в различни области, които да обменят опит и 

знания за управление на демографските промени. Възможности за дългосрочно 

сътрудничество на експертите дават провеждането на съвместни срещи във формат на 

обучителни семинари, уъркшопи, чрез които да се споделят добри практики и да се 

надграждат знания и умения. Пример за такава среща е планираната от 

специализирания Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи 

на Република България към МТСП модулна обучителна програма  „Управление на 

демографската промяна и развитие на работната сила“ с участието  на авторитетни 

лектори и практици от различни страни. 

          Изследователската работа по събиране и анализиране на данни за социалното и 

демографското развитие на страните-участнички в ПСЮИЕ потвърди дефицитите от 

надеждна, последователна във времето, информация по отделни индикатори, както и 

липсата на информация по други важни индикатори. За преодоляването на тези 

информационни дефицити е нужно да се изгради и поддържа база данни за състоянието 

и движението на населението в региона, за състоянието и мобилността на работната 

сила в региона, за интензивността и насоките на миграционните потоци в региона, 

както и в други важни области като образование, здравеопазване, социална защита. 

Друга неотложна мярка е насочена към синхронизиране и усъвършенстване на 

статистическата демографска и социална информация с оглед проследяването и 

сравнимостта на изходните данни с цел разработване на обосновани на доказателства 

политики за посрещане на демографските предизвикателства в региона. 

Като общ приоритет се очертава необходимостта от насърчаване на 

регионалното сътрудничество в различни области като средство за установяване на 

сигурност, благополучие и стабилност в Югоизточна Европа чрез подобряване 

привлекателността на региона за други глобални инвеститори. Като се отчита ролята на 

ПСЮИЕ като водещ политически формат за регионално сътрудничество в Югоизточна 

Европа и произтичащата от тук готовност за придържане към принципите на 

регионална ангажираност и всеобхватност, сътрудничеството в областта на 

демографските политики може да се превърне като един от елементите на отношенията 

на добросъседство, с цел постигане на трайно и последователно осъществяване на 

регионално сътрудничество. Подобен диалог ще има съществен принос за засилването 

на европейската перспектива на региона като цяло. 
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Приложение 1 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

 

Агломерация Представлява процес, при който се променя 

относителния дял на населението, живеещо в 

различните населени места. Изразява се чрез 

измененията, които настъпват в структурата 

на съвкупността на населението по признака 

“размер на населеното място, в което лицето 

постоянно живее”. 

Безработица 

 

В съответствие с препоръките на 

Международната организация на труда и 

законодателството на Европейския съюз. 

Дефиницията за безработица е съгласно 

Регламент на Европейската комисия (EК) № 

1897/2000 безработни са лицата на възраст 15 

- 74 навършени години, които нямат работа 

през наблюдавания период; активно търсят 

работа през период от четири седмици, вкл. 

наблюдаваната седмица, или вече са 

намерили работа, която очакват да започнат 

до три месеца след края на наблюдавания 

период; имат възможност да започнат работа 

до две седмици след края на наблюдавания 

период. 

Брутен вътрешен продукт 

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) е метод за 

измерване на количеството стоки и услуги, 

произведени на дадена територия за 

определен период от време. БВП на глава от 

населението е най-често употребяваният 

индикатор за сравняване на благосъстоянието 

на различни държави, а изменението му - за 
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подобряването или влошаването на 

икономиката. 

БВП може да се измерва в номинално и 

реално изражение, като реалният БВП взема 

предвид нивата на инфлация. 

Джендър Социален пол. Понятие, което се отнася до 

възприетите социални различия между 

жените и мъжете, които се променят във 

времето и варират силно в и между 

различните култури (социални различия 

между жените и мъжете). 

Джендър мейнстрийминг Отчитане аспектите на равнопоставеността 

на жените и мъжете във всяка сфера на 

политиката и на обществения живот. 

Естествен прираст Представлява разликата между броя на 

родените и умрелите. 

Заболеваемост Изчислява се като се раздели броя на ново-

възникналите случаи от дадено заболяване за 

определен период от време на броя 

населението, сред което са възникнали тези 

случаи. 

Индекс на човешко развитие Показател на ООН за оценка на социалното и 

икономическото развитие на страните. Три са 

основните сфери, чието развитие се измерва: 

продължителност на живота при раждане, 

среден брой години в училище и очаквани 

години в училище, както и брутен вътрешен 

продукт на човек от населението. ИЧР дава 

възможност да се проследят промените в 

развитието на страните в динамика и да се 

сравнява развитието между различните 

страни. 

Коефициент на Джини 

 

Коефициентът на Джини е сред основните 
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индикатори за измерване на подоходното 

неравенство.  Коефициентът измерва до 

каква степен преразпределението на дохода 

или разходите за потребление в икономиката 

се отклоняват от перфектното (равното) 

разпределение. Стойността на коефициента 

варира в границите от 0 до 1 (100%). Ако 

коефициентът е равен на 1 (100%), това би 

означавало, че един човек получава 100% от 

доходите (максимално неравенство). Ако 

коефициентът е равен на 0, това би 

означавало, че всички в икономиката 

получават равни доходи (перфектно 

равенство). 

Коефициент на раждаемост Показва броя на живородените деца на 1 000 

души от населението. Изчислява се като 

броят на живородените деца през годината се 

раздели на средногодишния брой на 

населението през същата година. 

Коефициент на плодовитост Показва броя на живородените деца на 1 000 

жени в родилна възраст (15-49 г.). Изчислява 

се като броят на живородените деца през 

годината се раздели на средногодишния брой 

на жените в родилна възраст през същата 

година. 

Тотален коефициент на плодовитост Сумата от повъзрастовите коефициенти на 

плодовитост през съответната година. Той 

показва средния брой деца, които би родила 

една жена през целия си родилен период 

съобразно повъзрастовата плодовитост през 

отчетната година. 

Коефициент на смъртност Показва броя на умрелите лица на 1 000 души 

от населението. Изчислява се като броя на 
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умрелите лица през годината се раздели на 

средногодишния брой на населението през 

същата година. 

Коефициент на детска смъртност Показва броя на умрелите деца на възраст до 

1 година на 1 000 живородени деца. 

Изчислява се като броя на умрелите деца на 

възраст до 1 г. през годината се раздели на 

броя на живородените деца през същата 

година. 

Средна продължителност на живота Характеризира средната продължителност на 

предстоящия живот на новородените при 

хипотеза, че смъртността се запази същата, 

каквато е в момента. Основна редица от 

таблицата за смъртност. 

Очаквана продължителност на живота в 

добро здраве 

Брой години в състояние на пълно здраве, 

които едно живородено дете може да се 

очаква да преживее, отчитайки сегашните 

коефициенти на смъртност и влошено здраве. 

Коефициент на възрастова зависимост Показва броя на лицата от населението в 

“зависимите възрасти”  (0-14 и 65+ г.) на 100 

лица от населението в “независимите 

възрасти” (15-64 г.). 

Майчина смъртност Показател за смъртността на жените по време 

на бременност, раждане и 42 дни след 

приключване на бременността. Показателят 

се изчислява на 100 000 живородени деца. 

Публични разходи за здраве Разходи за здравеопазване като процент от 

БВП, идващи от публични фондове –

държавни, регионални и общински. 

Публични разходи за образование 

 

Публични разходи за образование – общи 

държавни разходи за образование като 

процент от БВП. Държавните разходи 

включват също така международни 
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трансфери към правителството, свързани с 

образованието.  

Работна сила Текущото икономически активно население, 

което включва лицата на възраст над 15 г., 

които са заети в икономиката (полагат труд) 

или са безработни (предлагат труд). 

Работната сила се използва при изчислението 

на коефициента на икономическа активност и 

коефициента на безработица. 

Равнопоставеност на половете Понятието означава възможността всички 

хора, независимо от пола си, да имат в 

еднаква степен правото да  се развиват. 

Синергизъм Единодействие 

Смъртност в зряла възраст (adult 

mortality) 

Показател, показващ вероятността за умиране 

на 15 годишните преди да навършат 60 

годишна възраст. Изчислява се на 1000 

човека от населението и на основата на 

синтетична кохорта: таблиците за смъртност 

се прилагат спрямо настоящата кохорта от 

15-годишните като се приема, че няма 

промени в смъртността. 

Социална кохезия Социална съгласуваност, сплотеност, 

единство, взаимна зависимост. 

Урбанизация Растеж (концентрация) на населението в 

градовете. Измерва се с отношението между 

броя на градското население и общия брой на 

населението. 

Уязвима заетост (vulnerable 

employment) 

Показател за степента на социална защита на 

работещото население в случаи на риск от 

загуба на работа, пребиваване в безработица, 

болест и пр. рискове. Определя се като сума 

от статусите на заетост на семейните 

работници и тези, които се самоосигуряват. 
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Фертилност Среден брой живородени деца за една жена 

през целия й репродуктивен период. 

Юношеска раждаемост (adolescence 

fertility) 

Показател, измерващ броя родени деца на 

1000 жени на възраст 15-19 г. Показателят 

индикира нивото на здравната култура, в 

частност сексуалната култура и възпитание 

на младите хора, социалните норми, в т.ч. 

нормите към джендър отношенията, 

равнопоставеността на двата пола, семейните 

ценности и стереотипи. 
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Приложение 2 

Oсновни показатели за мониторинг на националната 

стратегия за демографско развитие 2006 – 2020 Г. 

 

 

1. Показатели за образованост 

 Относителен дял на неграмотните (%); 

 Относителен дял на учениците, които достигат до 5-ти клас (%); 

 Брутен коефициент на записване в средното образование (%); 

 Относителен дял на завършилите средно образование на възраст 19-24 г.(%); 

 Относителен дял на отпадащите от училище – основно, средно (%); 

 Относителен дял на лицата с висше образование ( %); 

 

2. Показатели за здравно състояние 

 Относителен дял на ражданията в присъствие на квалифициран медицински 

персонал; 

 Брой аборти на 1000 живородени; 

 Годишен брой умрели деца под 5-годишна възраст; 

 Майчина смъртност; 

 Средна продължителност на живота в добро здраве; 

 Брой постъпили в стационарите на лечебните заведения на 100 души от 

населението; 

 Заболеваемост от туберкулоза – новооткрити заболявания на 100 000 души 

от населението; 

 Брой на хората, живеещи с ХИВ/СПИН; 

 

3. Показатели за урбанизираност и агломерация 

 Гъстота на населението; 

 Относителен дял на градското население на 1000 души; 

 Комуникации; 

 Достъп до основни услуги; 

 

4. Демографски показатели 

 Естествен прираст – на 1000 души; 

 Раждаемост - на 1000 души; 

 Тотален коефициент на плодовитост – брой деца; 

 Обща смъртност - на 1000 души; 

 Детска смъртност – на 1000 души; 

 Майчина смъртност; 

 Средна продължителност на живота – в години (мъже/ жени); 

 Брой аборти на 1000 живородени деца; 

 Нетен брой мигранти (имигранти-емигранти); 

 Коефициент на възрастова зависимост (%). 
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Приложение 3 

Таблици 

1. Основни демографски показатели за страните-участнички в ПСЮИЕ 

Табл. 1 

Общ брой население на страните участнички в ПСЮИЕ 2007 – 2016 г.  

Държава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

България 7572673 7518002 7467119 7421766 7369431 7327224 7284552 7245677 7202198 7153784 

Гърция 11036008 11060937 11094745 11119289 11123392 11086406 11003615 10926807 10858018 10783748 

Хърватия 4313530 4311967 4309796 4302847 4289857 4275984 4262140 4246809 4225316 4190669 

Румъния 21130503 20635460 20440290 20294683 20199059 20095996 20020074 19947311 19870647 19760314 

Словения 2010377 2010269 2032362 2046976 2050189 2055496 2058821 2061085 2062874 2064188 

Черна гора 614624 615543 617157 619001 619850 620308 620893 621521 622099 622218 

БЮРМ 2041941 2045177 2048619 2052722 2057284 2059794 2062294 2065769 2069172 2071278 

Албания 3152625 3170050 3184701 2902000 2831741 2881000 2898782 2895947 2892302 2886026 

Сърбия 7397651 7365507 7334937 7306677 7251549 7216649 7181505 7146759 7114393 7076372 

Босна и 

Херцеговина 

3844017 3843846 3843998 3844046 3843183 3839265 3835645 3830911 3810000 3802000 

Косово 2126708 2153139 2180686 2208107 1794180 1798645 1815605 1820631 1804944 1771604 

Молдова 3581110 3572703 3567512 3563695 3560430 3559541 3559497 3557634 3555159 3553056 

Турция 69729967 70586256 71517100 72561312 73722988 74724269 75627384 76667864 77695904 78741053 

ОБЩО 138551734 138888856 139639022 140243121 140713133 141540577 142230807 143034725 143783026 144476310 

 

Табл. 2 

Основни възрастови групи на населението на страните-участнички в ПСЮИЕ през 

периода 2007 – 2016 г. (без Косово) 

Година Възрастова група 

0-14 15-64 65 + 

2007 30428 92588 15331 

2008 30302 93087 15454 

2009 30216 93600 15602 

2010 30156 94158 15805 

2011 30201 94756 16055 

2012 30264 95397 16349 

2013 30333 96062 16682 

2014 30380 96631 17059 

2015 30370 97089 17463 
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2016 30276 97411 17903 

 

 

Табл. 3 

Тотален коефициент на плодовитост за страните-участнички в ПСЮИЕ през 

периода 2000 – 2015 г. 

Държава Период 

2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 

Албания 1.95 1.60 1.78 1.78 

Босна и 

Херцеговина 

1.22 1.28 1.28 1.23 

България 1.24 1.50 1.52 1.60 

Гърция 1.28 1.46 1.34 1.30 

Косово 2.58 2.35 2.21 2.12 

БЮРМ 1.64 1.46 1.51 1.55 

Молдова 1.24 1.27 1.27 1.23 

Румъния 1.32 1.45 1.48 1.53 

Словения 1.21 1.38 1.58 1.65 

Сърбия 1.71 1.56 1.56 1.59 

Турция 2.35 2.18 2.10 2.01 

Хърватия 1.41 1.52 1.52 1.48 

Черна гора 1.85 1.82 1.71 1.65 

 

 

Табл. 4 

Коефициент на демографско заместване в страните участнички в ПСЮИЕ през 

периода 2007 – 2016 г. (без Косово) 

Държава Година 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Турция 3.06 2.96 2.86 2.75 2.66 2.57 2.48 2.40 2.32 2.25 

България 0.99 0.89 0.81 0.75 0.70 0.67 0.64 0.62 0.61 0.60 

Молдова 2.65 2.52 2.31 2.06 1.81 1.51 1.25 1.04 0.91 0.83 

Румъния 1.51 1.31 1.15 1.03 0.95 0.89 0.85 0.82 0.80 0.78 
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Албания 2.52 2.43 2.32 2.23 2.10 1.98 1.86 1.74 1.61 1.49 

Босна и 

Херцеговина 

1.75 1.55 1.39 1.28 1.19 1.13 1.08 1.04 0.99 0.94 

Хърватия 1.18 1.06 0.96 0.89 0.86 0.85 0.84 0.84 0.82 0.79 

Гърция 1.09 1.02 0.96 0.93 0.90 0.89 0.88 0.88 0.86 0.85 

Черна гора 1.73 1.67 1.55 1.45 1.33 1.23 1.16 1.08 1.02 1.00 

Сърбия 1.40 1.25 1.12 1.02 0.95 0.90 0.86 0.83 0.82 0.82 

Словения 1.09 1.06 0.99 0.92 0.85 0.79 0.73 0.68 0.65 0.63 

БЮРМ 1.81 1.76 1.68 1.59 1.46 1.34 1.22 1.11 1.04 1.00 

 

 

Табл. 5 

Средна възраст на населението на страните- участнички в ПСЮИЕ през периода 

2005 – 2020 г. 

Държава Година 

2005 2010 2015 2020 

Турция 26.4 28.2 29.8 31.6 

България 41.1 42.4 43.5 44.7 

Молдова 32.4 34.2 35.6 37.6 

Румъния 37.0 39.9 42.1 44.1 

Албания 29.3 33.1 34.3 35.2 

Босна и 

Херцеговина 

37.9 39.7 41.5 43.3 

Хърватия 40.5 41.7 42.8 44.0 

Гърция 39.7 41.3 43.6 45.4 

Черна гора 35.0 36.3 37.6 38.9 

Сърбия 37.0 39.3 40.6 41.7 

Словения 40.0 41.5 43.1 44.6 

БЮРМ 34.0 35.8 37.5 39.2 

Косово   28.7  
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2. Урбанизация 

 

Табл. 6.  

Процент на градското население в страните в ПСЮИЕ, 1990-2015 г. 

 Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 36.4 41.7 48.9 50.0 51.1 52.2 53.2 54.3 55.4 56.4 57.4 

Босна и 

Херцеговина BIH 39.2 39.3 39.2 39.2 39.2 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.8 

България BGR 66.4 68.9 71.3 71.6 72.0 72.3 72.6 73.0 73.3 73.6 73.9 

Хърватия HRV 54.0 55.6 56.8 57.0 57.3 57.5 57.8 58.1 58.4 58.7 59.0 

Гърция GRC 71.5 72.7 75.2 75.6 75.9 76.3 76.6 77.0 77.3 77.7 78.0 

Косово XKX                       

БЮРМ MKD 57.8 58.5 57.2 57.1 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.1 

Молдова MDA 46.8 45.8 45.1 45.0 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 

Черна гора MNE 48.0 58.5 62.6 62.7 62.9 63.1 63.3 63.5 63.6 63.8 64.0 

Румъния ROU 53.2 53.0 53.4 53.6 53.7 53.8 54.0 54.1 54.2 54.4 54.6 

Сърбия  SRB 50.4 53.2 55.1 55.1 55.2 55.2 55.3 55.3 55.4 55.5 55.6 

Словения SVN 50.4 50.8 50.3 50.2 50.1 50.0 49.9 49.9 49.8 49.7 49.7 

Турция TUR 59.2 64.7 69.0 69.6 70.1 70.7 71.3 71.8 72.4 72.9 73.4 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

 

Табл. 7. 

Процент на лицата живеещи в най-големия град на страна от ПСЮИЕ, 2015 г. 

 Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 20.7 26.0 26.7 26.8 27.0 27.1 27.1 27.1 27.2 27.2 27.3 

Босна и 

Херцеговина BIH 23.0 25.2 23.1 22.9 22.6 22.4 22.1 21.8 21.5 21.3 21.0 

България BGR 20.6 20.0 22.0 22.2 22.3 22.4 22.6 22.7 22.8 23.0 23.1 

Хърватия HRV 27.2 28.2 27.4 27.2 27.1 27.1 27.8 27.7 27.7 27.6 27.7 

Гърция GRC 42.1 40.5 37.6 37.2 36.8 36.5 36.3 36.2 36.2 36.2 36.2 

Косово XKX                       

БЮРМ MKD 38.6 39.1 40.9 41.2 41.4 41.6 41.8 42.0 42.2 42.4 42.4 
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Молдова MDA 37.9 36.5 38.7 39.6 40.6 41.5 42.4 43.3 44.2 45.1 45.4 

Черна гора MNE                       

Румъния ROU 16.5 16.4 17.0 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 

Сърбия  SRB 29.6 28.1 28.2 28.4 28.6 28.8 29.2 29.4 29.6 29.9 30.0 

Словения SVN                       

Турция TUR 20.5 21.4 23.7 24.1 24.5 24.8 25.0 25.0 24.8 24.7 24.5 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 
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2. Икономическо развитие и пазар на труда 

 

Табл. 8. 

БВП (по номинална стойност) на глава от населението на страните от ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 

Държава   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 1175.80 1327 1453.6 1890.7 2416.6 2709.1 3005 3603 4370.5 4114.1 4094.4 4437.8 4247.8 4412.3 4568.6 3945.2 

Босна и 

Херцеговина BIH 
1451.70 1513 1746.5 2192.6 2619.8 2928.3 3352 4108 4974.7 4586.2 4475.1 4860.8 4494.6 4748 4852.3 4249.3 

България BGR 1609.30 1764.9 2087.5 2710.5 3381.5 3893.7 4513.1 5932.9 7296.1 6956 6843.3 7813.8 7378 7674.9 7853.3 6993.5 

Хърватия HRV 4919.60 5245.4 6053.7 7805.9 9365.7 10224.2 11363.4 13546.7 15893.9 14157.1 13509.2 14542.2 13236 13575 13480.7 11592.9 

Гърция GRC 12043.00 12538.2 14110.3 18477.6 21955.1 22551.7 24801.2 28827.3 31997.3 29711 26919.4 25914.7 22242.7 21874.8 21673.8 18007 

Косово XKX 1087.80 1490.4 1587.5 1969.6 2135.3 2190.6 2371.7 2788.5 3254.9 3209.7 3283.2 3736.8 3600.9 3877.5 4053.6 3552.4 

БЮРМ 

MK

D 
1875.10 1835 1980.8 2431.8 2787.8 3063.6 3351.3 4063.7 4821.5 4566.3 4561.2 5080 4709.5 5219.5 5453.3 4852.7 

Молдова 

MD

A 
354.00 407.7 458.7 548.3 720.9 831.2 950.6 1230.4 1696 1525.5 1631.5 1970.6 2046.5 2244 2244.8 1848.1 

Черна гора 

MN

E 
1627.00 1909.6 2106.3 2789.1 3380.2 3674.5 4383.6 5956.8 7326 6697.7 6681.9 7319.1 6586.8 7186.8 7378 6408.4 

Румъния ROU 1668.20 1839.7 2124.9 2775 3552.9 4676.3 5828.7 8214.2 10136.5 8220.1 8297.5 9200.3 8558.4 9585.3 10020.3 8980.7 

Сърбия  SRB 870.1 1634.9 2149.9 2832.5 3331.2 3528.1 4129.8 5458.1 6701.8 5821.3 5411.9 6423.3 5659.4 6353.8 6200.2 5237.3 

Словения SVN 10227.70 10479.3 11814.1 14880.5 17260.9 18169.2 19726.1 23841.3 27501.8 24633.8 23438.9 24983.7 22486.5 23150.3 24020.7 20728.9 

Турция TUR 4215.20 3053.9 3570.5 4586.8 5855.5 7117.2 7727.3 9309.3 10382.1 8624.2 10111.2 10538.7 10539.4 10800.5 10303.7 9125.7 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 
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Табл. 9. 

БВП (по паритета на покупателната стойност) на глава от населението на 

страните от ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 

 Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 2721.6 4026.5 7289.6 8228.3 8823.9 9646.6 10209.2 10526.9 10578.8 11307.5 11479.1 

Босна и 

Херцеговина BIH   4494.6 8018.7 8822.6 8793.4 9042.1 9523.1 9691.7 10202.8 10472.7 10851.7 

България BGR 5187.8 6370.6 12897.9 14395.6 14133.1 14962.9 15676.1 16208.3 16646.8 17406.1 18248.8 

Хърватия HRV   10746.6 18770.8 20246.9 19470.7 19205.4 20704.4 21133.1 21681.2 22002.5 22514.4 

Гърция GRC 13290.2 19503.9 29280.4 30856.0 30396.4 28202.8 26141.3 25284.5 26121.5 26453.9 26379.3 

Косово XKX   3674.1 6981.7 7248.4 7487.2 7766.8 8222.6 8541.3 8884.8 9165.7 9733.9 

БЮРМ MKD 5255.6 6191.6 9302.4 10479.1 10979.4 11341.0 11648.3 11868.4 12686.6 13477.0 14076.5 

Молдова MDA   1839.7 3381.1 3723.4 3531.0 3831.7 4179.2 4227.0 4700.2 5017.1 5049.0 

Черна гора MNE   5998.0 12402.4 13737.7 12981.9 13661.3 14472.4 13863.9 14883.7 15410.1 16050.2 

Румъния ROU 5259.0 5873.5 13442.6 16301.9 16013.3 17180.5 18095.0 18983.4 19877.5 20797.0 22124.3 

Сърбия  SRB   5721.7 10472.1 11921.8 11841.8 12098.7 12967.9 13108.0 13772.5 13806.0 14111.9 

Словения SVN   18036.5 27594.8 29624.2 27504.1 27793.0 28804.7 28841.9 29558.6 31022.2 31990.5 

Турция TUR 6132.8 9351.5 14228.5 15355.9 14794.5 16542.0 18269.8 18560.2 19228.7 19653.6 20008.9 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

 

Табл. 10. 

Темп на растеж на БВП на страните от ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 

 Държава   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 6.7 7.9 4.2 5.8 5.7 5.7 5.4 5.9 7.5 3.4 3.7 2.6 1.4 1.1 1.8 2.8 

Босна и 

Херцеговина BIH 
5.5 4.4 5.3 4.0 6.1 8.8 5.4 5.7 5.5 -2.9 0.8 0.9 -0.9 2.4 1.1 3.0 

България BGR 5.0 4.2 6.0 5.1 6.6 7.2 6.8 7.7 5.6 -4.2 0.1 1.9 0.0 0.9 1.3 3.6 

Хърватия HRV 3.8 3.4 5.2 5.6 4.1 4.2 4.8 5.2 2.1 -7.4 -1.7 -0.3 -2.2 -1.1 -0.4 1.6 

Гърция GRC 3.9 4.1 3.9 5.8 5.1 0.6 5.7 3.3 -0.3 -4.3 -5.5 -9.1 -7.3 -3.2 0.4 -0.2 

Косово XKX     -0.7 6.0 2.6 6.0 4.5 7.3 2.6 3.3 3.3 4.6 2.8 3.4 1.2 3.9 

БЮРМ MKD 4.5 -3.1 1.5 2.2 4.7 4.7 5.1 6.5 5.5 -0.4 3.4 2.3 -0.5 2.9 3.5 3.7 

Молдова MDA 2.1 6.1 7.8 6.6 7.4 7.5 4.8 3.0 7.8 -6.0 7.1 6.8 -0.7 9.4 4.8 -0.5 

Черна гора MNE 3.1 1.1 1.9 2.5 4.4 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 2.5 3.2 -2.7 3.5 1.8 3.2 

Румъния ROU 2.4 5.6 5.2 5.5 8.4 4.2 8.1 6.9 8.5 -7.1 -0.8 1.1 0.6 3.5 3.1 3.7 

Сърбия  SRB 1.2 3.3 4.5 5.4 5.3 6.8 8.5 10.8 5.6 -5.4 5.0 2.8 1.7 1.5 2.6 3.8 

Словения SVN 7.8 5.0 7.1 4.4 9.0 5.5 4.9 5.9 5.4 -3.1 0.6 1.4 -1.0 2.6 -1.8 0.8 

Турция TUR 6.8 -5.7 6.2 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7 -4.8 9.2 8.8 2.1 4.2 3.0 4.0 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 

 

Табл. 11 

http://data.worldbank.org/
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Коефициент на Джини за страните от ПСЮИЕ 

 Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания ALB 

  

29.98 

   

28.96 

  Босна и 

Херцеговина BIH 

 

33.06 

   

33.83 

   България BGR 

 

28.14 33.57 33.82 35.65 34.28 36.01 

  Хърватия HRV 31.33 

 

33.71 33.18 27.35 32.32 32.51 

  Гърция GRC 

 

34.61 34.22 33.82 34.48 35.69 36.68 

  Косово XKX 

   

31.78 33.25 27.83 29.4 26.71 

 БЮРМ MKD 34.26 

 

44.05 

      Молдова MDA 36.43 34.42 34.69 32.91 32.05 30.63 29.16 28.53 26.83 

Черна гора MNE 

 

31.45 30.49 31.01 28.89 30.82 32.18 32.33 31.93 

Румъния ROU 29.32 30.21 36.93 35.24 35.3 35.33 34.88 27.45 

 Сърбия  SRB 

 

29.43 28.18 28.67 29.65 

  

29.06 

 Словения SVN 

 

24.37 23.72 24.83 24.94 24.87 25.59 

  Турция TUR 

 

38.44 39.02 38.97 38.79 40.04 40.17 40.18 

 Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 
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Табл. 12 

Брой на работната сила в страните от ПСЮИЕ 

Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 1418741 1348218 1262659 1250998 1239984 1232918 1222067 1210281 1196634 1181804 1183869 1189227 

Босна и 

Херцеговина BIH 1527620 1389616 1488083 1518971 1514271 1536247 1523109 1541156 1530218 1524277 1519725 1514252 

България BGR 4083178 3432540 3509756 3573979 3498069 3410136 3331637 3342224 3369029 3363457 3337799 3309019 

Хърватия HRV 2190293 1963708 1988455 1984528 1972251 1948233 1869256 1855882 1838450 1889260 1870544 1862041 

Гърция GRC 4204800 4817636 5006315 5021544 5076392 5098336 5022403 4961433 4890872 4818946 4776561 4770478 

Косово XKX                         

БЮРМ MKD 811799 839415 909641 925668 937632 946615 948023 944772 957481 961268 964436 965565 

Молдова MDA 1789826 1665619 1328876 1320401 1269753 1242635 1262422 1216887 1241237 1246232 1258378 1265363 

Черна гора MNE 241668 245359 255166 258217 255665 251892 243413 249810 247508 247074 247365 247818 

Румъния ROU 10466009 11748994 9790992 9584943 9449523 9396799 9253734 9292043 9261842 9422027 9354065 9278282 

Сърбия  SRB 3196506 3275205 3248782 3239847 3133236 3052491 3032390 3045118 3087148 3066870 3055638 3045429 

Словения SVN 851699 960905 1039965 1036479 1044232 1044660 1024413 1018937 1013552 1016974 1010862 1005029 

Турция TUR 19547781 21381340 23001152 23730811 24683238 25643539 26689673 27248817 28021200 28872781 29401432 29875461 

Източник: Световна Банка, http://data.worldbank.org/ 
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Табл. 13 

Коефициент на икономическа активност – мъже на 15 и повече навършени години, 

1990-2016 г. (%) 

Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 74.7 73.6 66.2 65.2 64.2 63.6 62.8 62.1 61.4 60.6 60.7 60.8 

Босна и 

Херцеговина BIH 57.9 58.7 59.9 60.5 59.7 59.6 58.6 59.4 58.6 58.2 58.0 57.8 

България BGR 62.8 55.9 59.8 61.9 61.0 59.5 58.3 58.7 59.6 60.0 60.1 60.1 

Хърватия HRV 68.6 63.0 61.1 60.7 59.8 59.2 59.3 58.6 57.8 58.9 58.7 58.5 

Гърция GRC 66.8 65.3 64.2 64.2 64.0 63.7 62.5 61.5 61.0 60.1 60.0 60.1 

Косово XKX                         

БЮРМ MKD 67.2 66.2 66.9 68.4 69.2 69.3 68.2 67.8 67.6 68.2 68.1 68.0 

Молдова MDA 74.2 63.8 48.0 47.6 46.5 45.3 45.8 43.8 44.7 45.0 45.6 46.1 

Черна гора MNE 62.7 60.4 60.1 61.1 60.1 58.9 55.9 57.3 56.6 56.2 56.1 56.0 

Румъния ROU 67.1 71.1 63.5 63.7 63.6 63.6 62.6 63.4 63.5 65.1 64.9 64.7 

Сърбия  SRB 67.3 65.5 62.7 62.4 60.3 59.1 59.2 59.6 60.4 60.2 60.1 60.0 

Словения SVN 60.3 63.9 66.4 65.6 65.6 65.5 64.0 63.4 63.3 63.3 63.0 62.6 

Турция TUR 80.8 72.7 69.5 70.0 70.5 70.7 71.5 70.8 70.6 71.5 71.4 71.4 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

 

Табл. 14 

Коефициент на икономическа активност – жени на 15 и повече навършени години, 

1990-2016 г. (%) 

Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 53.2 51.5 46.1 45.4 44.7 44.1 43.2 42.2 41.3 40.4 40.3 40.3 

Босна и 

Херцеговина BIH 31.5 32.2 31.7 32.9 33.4 34.6 34.7 34.8 34.7 34.5 34.4 34.4 

България BGR 54.9 44.2 47.9 48.7 48.0 47.5 47.2 47.8 48.5 48.6 48.6 48.6 

Хърватия HRV 46.6 45.2 45.6 45.9 46.3 45.8 44.7 44.9 44.7 46.5 46.4 46.3 

Гърция GRC 35.9 40.3 42.5 42.6 43.6 44.2 43.9 44.2 44.0 44.0 43.9 44.0 

Косово XKX                         

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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БЮРМ MKD 43.0 41.7 43.4 43.0 42.8 43.1 43.7 43.1 44.4 43.9 43.9 43.9 

Молдова MDA 61.1 56.2 42.3 41.9 39.4 38.6 39.2 38.0 38.5 38.5 38.8 38.9 

Черна гора MNE 44.5 43.3 44.0 44.0 43.6 42.9 42.1 42.9 42.2 42.0 42.0 41.9 

Румъния ROU 51.6 57.9 48.1 47.5 47.2 47.3 47.2 47.3 47.1 47.7 47.6 47.4 

Сърбия  SRB 43.9 45.1 45.3 45.4 44.0 42.6 42.4 42.7 43.6 43.4 43.4 43.4 

Словения SVN 47.8 51.2 53.5 53.6 53.5 53.2 52.3 52.3 51.8 52.4 52.2 52.0 

Турция TUR 34.1 26.3 23.6 24.5 26.1 27.6 28.8 29.4 30.2 30.3 30.4 30.4 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 15 

Съотношение между коефициента на икономическа активност на жените и мъжете 

на 15 и повече навършени години в страните от ПСЮИЕ, 1990-2016 г. 

Държава   1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 71.2 70.0 69.6 69.6 69.6 69.4 68.7 68.0 67.3 66.7 66.5 66.2 

Босна и 

Херцеговина BIH 54.4 54.9 53.0 54.3 55.9 58.1 59.2 58.5 59.2 59.2 59.3 59.5 

България BGR 87.5 79.0 80.1 78.8 78.6 79.9 81.0 81.4 81.4 81.0 80.8 80.8 

Хърватия HRV 67.9 71.7 74.7 75.5 77.3 77.3 75.4 76.6 77.3 79.0 79.0 79.2 

Гърция GRC 53.7 61.7 66.3 66.3 68.2 69.4 70.3 71.8 72.0 73.3 73.3 73.3 

Косово XKX                         

БЮРМ MKD 64.0 62.9 64.8 62.9 61.9 62.3 64.1 63.6 65.7 64.4 64.4 64.6 

Молдова MDA 82.3 88.1 88.2 88.0 84.7 85.3 85.5 86.8 86.0 85.5 84.9 84.5 

Черна гора MNE 70.9 71.8 73.3 72.1 72.7 72.8 75.4 74.8 74.6 74.7 74.8 74.8 

Румъния ROU 77.0 81.4 75.8 74.6 74.3 74.3 75.4 74.5 74.1 73.3 73.3 73.3 

Сърбия  SRB 65.2 68.8 72.3 72.7 73.1 72.1 71.5 71.6 72.2 72.1 72.2 72.3 

Словения SVN 79.2 80.2 80.6 81.7 81.6 81.1 81.8 82.6 81.8 82.7 82.9 83.1 

Турция TUR 42.2 36.2 34.0 35.0 37.0 39.1 40.3 41.6 42.8 42.5 42.5 42.5 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 16 

Коефициент на безработица в страните от ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 16.8 13.5 13.05 13.76 14.2 13.98 13.44 15.64 17.49 17.1 

Босна и 

Херцеговина BIH   28.93 23.3 24.03 27.2 27.6 28.05 27.45 27.52 26.3 

България BGR 16.22 6.88 5.61 6.82 10.28 11.26 12.27 12.94 11.42 9.1 

Хърватия HRV 16.06 9.91 8.53 9.2 11.62 13.68 15.93 17.25 17.29 16.3 

Гърция GRC 11.25 8.4 7.76 9.62 12.71 17.86 24.44 27.47 26.49 24.9 

Косово XKX   46.3   45.4     30.95   35.15 32.8 

БЮРМ MKD 32.2 34.93 33.76 32.18 32.02 31.38 31.02 29 28.03 26.1 

Молдова MDA 8.47 5.07 3.98 6.4 7.45 6.68 5.58 5.1 3.86 4.9 

Черна гора MNE     17.15 19.09 19.68 19.71 19.73 19.5 18 17.5 

Румъния ROU 6.97 6.41 5.79 6.86 6.96 7.18 6.79 7.1 6.8 6.8 

Сърбия  SRB   18.06 13.63 16.1 19.18 22.95 23.93 22.12 18.87 17.7 

Словения SVN 6.92 4.82 4.37 5.86 7.24 8.17 8.84 10.1 9.67 9.0 

Турция TUR 6.51 8.87 9.71 12.55 10.66 8.8 8.15 8.73 9.88 10.2 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 17 

Коефициент на безработица при мъжете в страните от ПСЮИЕ, 2000-2016 г. 

Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 14.4 12.7 13.9 15.8 17.0 14.6 12.1 13.2 15.2 17.3 16.1 

Босна и 

Херцеговина BIH 22.5 33.1 27.0 25.9 30.0 30.2 30.9 29.2 31.2 21.5 22.3 

България BGR 15.8 7.3 5.7 6.6 9.6 10.1 10.8 11.8 10.4 8.4 7.5 

Хърватия HRV 16.6 11.3 10.4 10.7 12.2 13.7 16.0 16.8 18.3 17.0 14.2 

Гърция GRC 17.0 12.9 11.5 13.3 16.3 21.5 28.2 31.3 30.1 28.8 28.5 

Косово XKX                       

БЮРМ MKD 34.8 35.6 34.2 32.8 32.2 30.9 30.3 29.0 28.6 25.1 26.0 

Молдова MDA 7.2 3.9 3.4 4.9 5.8 5.6 4.3 4.2 3.1 3.7 3.8 

Черна гора MNE 19.8 20.9 18.0 20.5 20.7 20.0 20.5 20.0 18.5 16.7 17.1 

Румъния ROU 6.3 5.4 4.6 5.8 6.2 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.5 

Сърбия  SRB 14.3 21.1 15.8 18.3 21.7 25.9 26.9 23.8 19.7 18.8 17.9 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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Словения SVN 7.1 5.8 4.8 5.8 7.1 8.2 9.4 10.9 10.6 10.1 9.6 

Турция TUR 6.1 9.0 9.9 12.5 11.2 10.0 9.3 10.4 11.7 12.5 12.1 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 18 

Коефициент на безработица при жените в страните от ПСЮИЕ, 2000-2016 г. 

Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 14.4 12.7 13.9 15.8 17.0 14.6 12.1 13.2 15.2 17.3 16.1 

Босна и 

Херцеговина BIH 22.5 33.1 27.0 25.9 30.0 30.2 30.9 29.2 31.2 21.5 22.3 

България BGR 15.8 7.3 5.7 6.6 9.6 10.1 10.8 11.8 10.4 8.4 7.5 

Хърватия HRV 16.6 11.3 10.4 10.7 12.2 13.7 16.0 16.8 18.3 17.0 14.2 

Гърция GRC 17.0 12.9 11.5 13.3 16.3 21.5 28.2 31.3 30.1 28.8 28.5 

Косово XKX                       

БЮРМ MKD 34.8 35.6 34.2 32.8 32.2 30.9 30.3 29.0 28.6 25.1 26.0 

Молдова MDA 7.2 3.9 3.4 4.9 5.8 5.6 4.3 4.2 3.1 3.7 3.8 

Черна гора MNE 19.8 20.9 18.0 20.5 20.7 20.0 20.5 20.0 18.5 16.7 17.1 

Румъния ROU 6.3 5.4 4.6 5.8 6.2 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.5 

Сърбия  SRB 14.3 21.1 15.8 18.3 21.7 25.9 26.9 23.8 19.7 18.8 17.9 

Словения SVN 7.1 5.8 4.8 5.8 7.1 8.2 9.4 10.9 10.6 10.1 9.6 

Турция TUR 6.1 9.0 9.9 12.5 11.2 10.0 9.3 10.4 11.7 12.5 12.1 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 19 

Коефициент на безработица при мъжете и жените, 2016 г. 

 Държава   Мъже Жени 

Разлика 

мъже-

жени 

Албания ALB 16.5 16.1 0.3 

Босна и 

Херцеговина BIH 27.9 22.3 5.6 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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България BGR 8.4 7.5 1.0 

Хърватия HRV 12.8 14.2 -1.4 

Гърция GRC 20.4 28.5 -8.1 

Косово XKX     0.0 

БЮРМ MKD 27.2 26.0 1.2 

Молдова MDA 6.1 3.8 2.3 

Черна гора MNE 17.8 17.1 0.6 

Румъния ROU 7.1 5.5 1.6 

Сърбия  SRB 15.5 17.9 -2.4 

Словения SVN 7.9 9.6 -1.6 

Турция TUR 9.5 12.1 -2.6 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 20 

Коефициент на младежка безработица (15-24 г.) в страните от ПСЮИЕ, 2000-2016 

г. 

Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Албания ALB 26.9 22.0 26.2 27.5 25.5 24.4 27.5 28.9 36.9 37.8 36.4 

Босна и 

Херцеговина BIH 49.0 58.9 48.2 49.6 58.6 58.8 64.7 60.2 64.4 70.6 67.6 

България BGR 33.3 15.0 12.7 16.1 21.9 25.1 28.2 28.5 23.8 21.7 19.0 

Хърватия HRV 38.5 25.1 23.8 25.4 32.6 36.9 42.3 50.2 45.7 43.1 35.0 

Гърция GRC 28.6 22.3 21.6 25.4 32.5 44.2 54.9 57.9 52.0 49.2 48.2 

Косово XKX                       

БЮРМ MKD 59.7 57.9 56.5 55.3 53.9 55.5 53.9 52.0 53.2 47.4 49.5 

Молдова MDA 15.7 14.4 11.2 15.4 17.8 14.9 13.1 12.2 9.8 12.8 12.9 

Черна гора MNE 37.9 38.4 30.7 35.7 46.0 37.2 41.4 41.5 36.8 38.4 37.7 

Румъния ROU 17.6 20.4 18.9 21.2 22.2 24.1 22.9 24.1 24.5 22.4 21.5 

Сърбия  SRB 28.2 43.0 34.6 38.1 45.8 54.0 55.7 48.9 46.2 42.6 40.7 

Словения SVN 16.4 10.1 10.5 13.7 14.7 15.8 20.7 21.8 20.3 16.4 17.0 

Турция TUR 13.1 17.2 18.5 22.8 19.7 16.7 15.7 16.9 17.8 18.5 18.9 

Източник: Международна организация на труда, 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

Табл. 21 

Публични разходи за образование е страните от ПСЮИЕ, 2000-2013 г.  

 Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Албания ALB 3.29 3.27 

     

3.54 

Босна и 

Херцеговина BIH 

        България BGR 

 

3.65 4.20 4.29 3.92 3.59 3.52 4.07 

Хърватия HRV 

 

3.97 4.27 4.39 4.25 4.16 4.37 4.59 

Гърция GRC 3.23 

       Косово XKX 

        БЮРМ MKD 

        Молдова MDA 4.49 8.29 8.24 9.51 9.11 8.56 8.35 

 Черна гора MNE 

        Румъния ROU 2.85 4.22 

 

4.16 3.46 3.03 2.95 

 Сърбия  SRB 

 

4.51 4.71 4.75 4.59 4.49 4.43 

 Словения SVN 

 

5.11 5.11 5.57 5.56 5.57 5.66 5.49 

Турция TUR 2.59 

     

4.07 4.77 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

 

Табл. 22 

Процент на разходите за образование е страните от ПСЮИЕ от всички публични 

разходи, 2000-2013 г.  

 Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Албания ALB 10.1 11.2           12.1 

Босна и 

Херцеговина BIH                 

България BGR   11.1 12.6 12.7 11.2 11.1 10.7 11.4 

Хърватия HRV   8.8 9.5 9.2 9.0 8.5 9.1 9.6 

Гърция GRC 6.9               

Косово XKX                 

http://uis.unesco.org/
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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БЮРМ MKD                 

Молдова MDA 12.9 19.4 19.9 21.0 22.3 21.9 20.7   

Черна гора MNE                 

Румъния ROU 8.2 12.0   11.0 9.1 8.3 8.4   

Сърбия  SRB   10.4 10.8 10.9 10.5 10.6 9.6   

Словения SVN   12.9 12.5 12.3 12.1 12.1 12.6 10.0 

Турция TUR 7.1           11.1 12.4 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 

 

Табл. 23 

Процент на грамотните лица на 15 и повече години в страните от ПСЮИЕ – общо и 

по пол, 2015 г. 

 Държава   Общо Мъже Жени 

Разлика 

мъже - 

жени 

Албания ALB 97.6 98.4 96.8 1.6 

Босна и 

Херцеговина BIH 98.5 99.6 97.4 2.1 

България BGR 98.4 98.7 98.1 0.7 

Хърватия HRV 99.3 99.7 98.9 0.7 

Гърция GRC 95.3 97.0 93.7 3.4 

Косово XKX       0.0 

БЮРМ MKD 97.8 98.8 96.9 2.0 

Молдова MDA 99.2 99.4 99.1 0.3 

Черна гора MNE 98.7 99.4 98.0 1.4 

Румъния ROU 98.8 99.1 98.5 0.6 

Сърбия  SRB 98.0 99.1 97.0 2.1 

Словения SVN 99.7 99.7 99.7 0.0 

Турция TUR 95.7 98.6 92.9 5.7 

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 
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Табл. 24 

Процент на децата в училищна възраст извън основното образование в страните от 

ПСЮИЕ, 2000-2015 г. 

 Държава   2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Албания ALB 4.1   9.7 10.6 9.0 6.8 3.9 4.1 4.1   

Босна и 

Херцеговина 
BIH 

                    

България BGR 2.1 4.4 2.3 0.9 0.7 1.4 3.0 3.4 3.6 5.1 

Хърватия HRV 6.1 1.2 2.9 8.6 5.4 3.2 1.6   1.6   

Гърция GRC 1.9 2.6     1.5 2.0 2.1 2.8 3.7   

Косово XKX                     

БЮРМ MKD 2.6 9.6 11.1 10.1 6.6   11.7 12.6 11.7   

Молдова MDA 7.4 10.0 9.5 10.0 9.9 9.4 9.5 9.4 10.0 10.1 

Черна гора MNE   4.7 5.9     8.1 5.8     6.3 

Румъния ROU 7.7 4.8 5.4 5.7 6.4 7.3 8.5     9.9 

Сърбия  SRB   1.7 2.0 3.9 5.5 2.9 3.8 3.7 1.4 0.8 

Словения SVN 4.5 2.1 2.1 2.3 2.7 2.8 2.3 2.5 2.2   

Турция TUR 4.2 1.4 2.0 4.4 3.7 4.6 6.2 6.8     

Източник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/ 
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Приложение 4  

Източници на информация: 

UNDP: http://hdr.undp.org/en/data 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for 

Statistics: http://uis.unesco.org/ 

Евростат: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Международен валутен фонд: http://www.imf.org/en/data 

Международна организация на труда: http://ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--

en/index.htm 

Световна банка: http://data.worldbank.org/indicator 
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