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Област Сливен

Общ преглед

Областта е една от най-слабо развитите в страната, 
а делът на бедните е висок. Пазарът на труда е по-

тиснат, особено след началото на икономическата криза. 
Областта е с най-благоприятни стойности на коефициен-
та на демографско заместване. През 2013 г. разходите за 
придобиване на ДМА спрямо населението са двойно по-
ниски от средните стойности за страната, а усвояването 
на европейски средства от общините е далеч от добрите 
примери. Област Сливен продължава да държи първото 
място по качество на пътищата. Местната среда за бизнес 
се характеризира с относително ниски данъци и такси в 
общините в областта и с висока оценка за прозрачност 

> Население  (2014)  193 284

> Територия  (кв.км)  3544,1

> Брой на населените  места 120

> Дял на населението в градовете (%) 66,1

на местната администрация. Област Сливен се нарежда 
на второ място след столицата с най-нисък по абсолютна 
стойност отрицателен естествен прираст (–2,5‰). Кое-
фициентите на възрастова зависимост също показват 
по-благоприятна ситуация спрямо повечето области. 
В същото време областта се характеризира с един от 
най-ниските коефициенти на записване в V–VIII клас и с 
най-високия дял на отпадналите от основното и средно-
то образование. Основен проблем в здравеопазването 
е значителният недостиг на лекари. Натовареността на 
съдиите в Окръжния съд остава по-висока от средната 
за страната. 
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Доходи и условия на живот
Ръстът на БВП в областта изостава значително от средния 
за страната. Докато през 2000 г. номиналният БВП на човек 
от населението в област Сливен е 2454  лв. и съставлява 
71% от средната стойност за страната, то през 2012 г., неза-
висимо че брутният продукт на човек нараства до 5800 лв. 
неговата относителна стойност съставлява 53% от БВП на 
човек от населението в страната. Това нарежда областта 
на четвърто място по най-нисък БВП сред всички области. 
Доходите и заплатите в областта също са по-ниски от сред-
ните за страната. Годишната брутна заплата в област Сли-
вен расте през годините, но изостава от ръста на средната 
заплата за страната и за 2013 г. е 6999 лв. при 9301 лв. за 
страната. Областта се характеризира с относително висо-
ко ниво на бедност. През 2012 г. 47,4% от населението на 
областта живее с материални лишения (при 43% за страна-
та), а 31,6% са тези, които попадат под линията на бедност-
та за областта (при 21% за страната).

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Р е г и о н а л н и  п р о ф и л и  2 0 1 5

Пазар на труда
Икономическата активност на населението в областта на-
малява през последните две години и от шестата област 
с най-висока икономическа активност през 2008 г. (54,7% 
при 53,8% за страната) област Сливен слиза до 21-во място 
през 2014 г. (48,4% при 54,1% за страната). Коефициентът 
на заетост се колебае в тесни граници през последните ня-
колко години, но остава много по-нисък от средния. През 
2014 г. заетостта в областта е 41,8% при 48,0% за страната. 
Безработицата започва да намалява след достигнатия пик 
от 19,4% през 2012 г., но също е по-висока от средната – 
13,6% при 11,4% за страната през 2014 г. И през 2014 г. об-
ластта е с най-благоприятни стойности на коефициента на 
демографско заместване. Съотношението на населението 
на възраст 15–19 години към това на възраст 60–64 години 
е 77,8% (при 61,9% за страната), което означава, че на все-
ки 100 души, на които им предстои да излязат от пазара на 
труда, отговарят 77,8 младежи, които ще се влеят в пазара 
на труда през следващите години. 

Инвестиции
През 2012 г. ЧПИ с натрупване в областта се свиват над пет 
пъти спрямо 2009 г., но причината е получаването на бъл-
гарско гражданство от страна на един от крупните чужди 
инвеститори в областта – Едоардо Миролио. Към края на 
2013 г. ЧПИ са 503,9 евро/човек при 3230,9 евро/човек за 
страната. Разходите за придобиване на ДМА спрямо насе-
лението са двойно по-ниски от средните стойности през 
2013 г. – 1132 лв./човек при 2490 лв./човек за страната. Биз-
нес активността също намалява след 2009 г. – през 2013 г. 
в областта действат 35 нефинансови предприятия на 1000 
души население при 52 за страната. Общините в областта 
не се представят добре при усвояването на европейски 

Инфраструктура
Област Сливен за поредна година държи първото място по 
качество на пътищата. През 2014  г. 80,3% от пътната нас-
тилка са в добро състояние при 40,5% средно за страната. 
Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта е 
сходна с тази в страната. През 2014  г. делът на домакин-
ствата с достъп до интернет нараства, но остава под сред-
ните стойности за страната – 49,8% при 56,7% за страната. 
Делът на използвалите интернет през последните 12 месе-
ца пък е 52,9% в областта при 59,2% за страната. 

Данъци и такси
Като цяло общините в областта в сравнение със страната 
поддържат по-ниски местни данъци и такси. Особено голя-
ма през 2015 г. е разликата в размера на таксата за битови 
отпадъци за юридическите лица – 3,23‰ средно в общи-
ните в област Сливен при 7,59‰ среден размер за страна-
та. В община Сливен тази такса е 1,20‰, която е най-нис-
ката ставка сред всички областни центрове. Значително 
по-нис ки са и размерите на годишния патентен данък за 
търговия на дребно и на данъка върху нежилищните имо-
ти на юридическите лица. От петте разглеждани данъци 
и такси област Сливен има по-висока от средната ставка 
единствено при данъка за прехвърляне на собственост, 
при който общините Сливен и Котел поддържат относи-
телно големи ставки.

Администрация
Оценката за развитието на електронното правителство в 
областта е сходна със средната за страната, но предоста-
вянето на административни услуги на „едно гише“ изоста-
ва и през 2014  г. Рейтингът на активната прозрачност на 
органите на местното самоуправление, изготвян от Фонда-
ция „ПДИ“, определя местната администрация като втората 
най-прозрачна след столичната. През 2015 г. резултатът на 
област Сливен е 64,4 точки (от максималните 88,4) при 54,5 
точки за страната. Най-прозрачна е община Сливен със 
70,3 точки, а най-малко прозрачна – община Твърдица с 
36,5 точки. 

средства. Към 31 януари 2015  г. изплатените средства са 
на обща стойност 67  млн.  лв., което е 1,7% от всички ев-
росредства, усвоени от общините като бенефициенти по 
оперативните програми. Спрямо населението общините 
в областта са усвоили 349,2 лв./човек при 564,9 лв./човек 
средно за страната. Най-много средства е усвоила община 
Сливен (478,5  лв./човек, което също е по-ниско от сред-
ното ниво за страната), а най-малко – община Твърдица 
(21,2 лв./човек). 
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Демография 
И през 2014 г. в България няма област с положителен ес-
тествен прираст, но област Сливен се нарежда на второ 
място след столицата с най-нисък отрицателен естествен 
прираст: –2,5‰ при –5,7‰ за България. При коефициента 
на възрастова зависимост като отношение на населението 
на 65 и повече години към това на 0–14 години областта е 
с най-благоприятни резултати от всички области – 102,4% 
при 144,3% за страната през 2014 г. 
Делът на градското население в областта е по-нисък от 
този за страната, като през 2014  г. 66,1% от населението 
живее в градовете при 73,1% за страната. Област Сливен 
е на второ място след София (столица) по най-висока гъс-
тота на населението въпреки сравнително високия дял на 
селското население.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Образование 
През 2013 г. в областта се установява един от най-ниските 
коефициенти на записване в V–VIII клас и в същото време 
– най-високият дял на отпадналите от основното и сред-
ното образование (4,6% при 2,4% за страната). Значително 
над средното ниво е и делът на второгодниците – 2,3% при 
1,4% средно през 2014 г. След рязък спад в броя на учите-
лите през 2012 г. Сливен продължава да е сред областите 
с най-малко учители в основното и средното образование 
спрямо учениците. През 2014 г. за първи път от няколко го-
дини областта отстъпва последното място на Ямбол. Оцен-
ките на матурите по български език и литература през 
2015 г. се изравняват със средните за страната, а делът на 
слабите оценки намалява под средния – 5,9% при 6,4% за 
страната. 
През 2014  г. за пореден път се увеличава делът на хо-
рата в трудоспособна възраст с висше образование, но 
остава под средните нива за страната – 22,5% при 27% 
за страната.

Здравеопазване
В областта се наблюдава значителен недостиг на лекари. 
През 2014  спрямо 2013  г. намаляват както общопракти-
куващите лекари, така и интернистите. Продължава да е 
относително малък делът на здравноосигурените лица – 
85,6% при 87,1% за страната през 2014 г. През същата годи-
на броят на леглата в болниците спрямо населението е 4,4 
легла на 1000 души при 4,8 на 1000 души за страната. Съ-
щевременно броят на постъпилите болни рязко намалява 
през 2014 г., след като през 2012 и 2013 г. поддържа необи-
чайно високи стойности. Възможно обяснение за този скок 
в броя на преминалите болни в цялата страна през 2012 и 
2013 г. е увеличеният бюджет на НЗОК през 2011 г., както 
и последвалият дефицит през 2013 г., който доведе до по-
нисък реален бюджет през 2014 г.

Сигурност и правосъдие 
Регистрираните престъпления срещу собствеността 
продължават да намаляват за втора поредна година 
и през 2014  г. са под средните нива в страната – 74,5 
на 10  000 души при 89 на 10  000 за страната. В също-
то време престъпленията срещу личността се задържат 
на нива над средните за страната и дори се увеличават 
през 2014 г.
Натовареността на съдилищата в областта остава висока. 
През 2013 г. един наказателен съдия в Окръжния съд раз-
глежда по 9,4 дела месечно при 8,3 дела на месец средно 
за страната. Делът на висящите дела също е по-висок от 
този в страната. 

Околна среда 
Разходите за опазване на околната среда в областта спря-
мо населението продължават да са около три пъти по-
ниски от тези в страната – 102,6 лв./човек при 288,9 лв./
човек в страната за 2013 г. 
Емисиите на въглероден двуокис в атмосферата спрямо 
територията на област Сливен се задържат на по-ниски 
нива от емисиите в страната. 
Областта не напредва в изграждането на канализацион-
на мрежа и през 2013 г. 65,2% от населението живее в се-
лища с обществена канализация при 74,7% за страната. 
Същевременно пречиствателните станции за отпадъчни 
води покриват 57,6% от населението при 56,4% за стра-
ната.

Култура 
При индикаторите за култура област Сливен за поредна 
година отбелязва относително висок брой посещения в 
библиотеките спрямо средното за страната – 706 на 1000 
души при 518 на 1000 души за страната през 2014 г. Изчис-
леният относителен показател за посещенията в театрите 
също е над този за страната – 350,1 на 1000 души от насе-
лението в областта. 
След сериозен ръст през 2013 г. посещенията в кината на-
маляват до 93,1 на 1000 души през 2014 г. при средно 706 
за страната. 

О б л а с т  С л и в е н

Сливен продължава да е областта с най-висока детска 
смъртност – двойно по-висока от средното ниво за стра-
ната през 2014 г. 
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Индикатори на икономическото развитие 2009 2010 2011 2012 2013 2014

БВП на глава от населението (лв., текущи цени) 4820 4838 5436 5800 n.a. n.a.

Средногодишен доход на лице от домакинството (лв.) 3432 3907 3605 3226 3014 4017

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.) 5649 6000 6191 6589 6999 n.a.

Дял на бедните спрямо линията на бедност за областта (%) 26,0 23,6 32,0 31,6 n.a. n.a.

Коефициент на икономическа активност на населението  
на 15 и повече години (%) 53,4 51,6 52,4 51,8 49,0 48,4

Коефициент на заетост на населението на 15 и повече години (%) 45,4 43,0 43,7 41,8 41,3 41,8

Коефициент на безработица на населението  
на 15 и повече години (%) 15,0 16,7 16,6 19,4 15,9 13,6

Брой на нефинансови предприятия на 1000 души от населението 37 36 35 35 35 n.a.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи  
(лв./човек) 1467 916 1491 1636 1132 n.a.

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията  
от нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек) 2715 2303 2561 548 504 n.a.

Дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 16,3 27,5 36,5 37,0 41,1 49,8

Дял на пътната настилка в добро състояние (%) n.a. 82,5 82,0 82,0 79,3 80,3

Покритие на кадастъра (%) 18,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Индикатори на социалното развитие 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Коефициент на естествен прираст на населението (‰) –0,6 –2,6 –2,0 –2,3 –2,2 –2,5

Коефициент на механичен прираст на населението (‰) –7,6 –11,8 –2,8 –4,5 –5,1 –4,1

Дял на населението с висше образование, 25–64 години (%) 17,2 18,4 18,7 18,7 20,5 22,5

Среден успех от матурите по БЕЛ 4,3 4,3 4,5 4,2 4,2 4,2

Процент оценки на матурите по БЕЛ под „среден“ 3,00 7,3 5,4 4,4 6,5 7,0 9,0

Дял на здравноосигурените лица (%) 87,0 84,7 86,1 85,0 84,4 85,6

Постъпили болни за лечение в МБАЛ на 1000 души от населението 148,3 140,1 148,2 218,4 220,6 153,8

Регистрирани престъпления срещу собствеността на 10 000 души 80,6 99,7 98,9 100,6 86,9 74,5

Дял на висящите наказателни дела (%) 7,1 9,6 7,2 7,0 9,3 n.a.

Разходи за опазване на околната среда  (лв./човек) 55,1 54,0 97,1 118,6 102,6 n.a.

Дял на населението с достъп до канализация, свързано  
с пречиствателни станции за отпадни води (%) 57,3 57,3 57,7 57,6 57,6 n.a.

Посещения в кината на 1000 души от населението 0,0 0,0 35,7 20,3 151,6 93,1

Посещения в театрите на 1000 души от населението 203,3 227,0 273,0 309,5 357,3 350,1

Ключови показатели за област Сливен
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