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Пазарджик

БВП на човек, лв. (2009) 5390
Население (2011) 274801
Заетост, % (2011) 44,2
Територия (кв. км) 4456,9

Общ преглед
Област Пазарджик се намира в централната част на Южна България. Тя се състои от 11 общи-
ни, които обхващат 117 населени места. По-големите общини са Пазарджик, Велинград, Септември, 
Панагюрище. Областта се представя сравнително добре по отношение на бизнес средата, де-
мографията и околната среда, докато основните слабости се наблюдават при образованието и 
инфраструктурата. 
Пазарджик се откроява с ниски местни данъци в сравнение с останалите области и висока оценка за 
работата на местната администрация. Демографската картина е сравнително добра, въпреки че 
прирастът на населението остава отрицателен както в по-голямата част от страната. 
Областта има сериозни проблеми със загубите при пренос на вода, които са най-високи в страната. 
През последните години се наблюдава подобрение, но то става далеч по-бавно в сравнение с други 
области. Достъпът до основното и средното образование е сравнително висок, но качеството на 
образователния продукт е ниско. Областта има един от най-високите дялове на второгодници и 
ученици, напуснали образователната система. 
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Икономика
БВП на човек от населението в областта през 2009 г. е с над 30% под средното за страната. 
Доходите на населението също са ниски. Доходът на лице от домакинството е около 20% под 
средния за страната. 
Въпреки че безработицата в областта е с почти 50% над средното ниво за страната, заетостта 
е малко под средната за страната, или близо половината от активното население е заето. След 
слабо подобряване през последните няколко години двата показателя отново отстъпват и през 
2011 г. се връщат на нивата си от 2005 г.
Броят предприятия, съотнесен към броя на населението в областта, е под средните стойности 
за страната. Трябва да се има предвид, че на територията на областта има големи предприятия 
като например винпромите Пещера, Септември, Огняново, Пазарджик. Чуждестранните инвести-
ции в предприятия от нефинансовия сектор и разходите за придобиване на дълготрайни матери-
ални активи също са значително под средните за страната. 

Бизнес среда
Качеството на бизнес среда в областта се оценява малко над средното за страната. Това се дължи 
в голяма степен на по-ниските ставки за данъците върху имотите и превозните средства, както 
и патентния данък. Работата на местната администрация също се оценява положително и е на 
едно от първите места в страната след областите Бургас, Търговище, Смолян и Сливен. Бизнесът 
е най-доволен от бързината на обслужването, отзивчивостта на служителите и ясните изисквания 
към него.
В същото време в най-голяма тежест на частния сектор са таксата за използване на пазари и так-
сата за битовите отпадъци, които са едни от най-високите в страната. На едно от най-високите 
нива се откроява и корупцията в областта, докато нерегламентираните плащания са едва леко над 
средното ниво за страната. 

Инфраструктура
Оценката за инфраструктурата в областта е на последно място в страната. Гъстотата на път-
ната инфраструктура е на едно от най-ниските нива в сравнение с останалите области, като 
единствените области, в които инфраструктурата е с по-ниска гъстота, са Сливен, Благоевград и 
Бургас. Трябва да се отбележи, че това слабо представяне по отношение на пътищата се постига 
въпреки наличието на автомагистрала, която минава през територията на областта. В периода 
2002-2010 г. дължината на пътната инфраструктура остава непроменена, което означава, че не се 
изграждат нови пътища, а единствено се ремонтират стари такива.
ВиК мрежата в областта е с най-много загуби на глава от населението – повече от 3,5 пъти над 
средното ниво за страната. Все пак загубите на вода са далеч по-големи през 2006-2007 г., след кое-
то плавно намаляват. Подобряването на инфраструктурата и ограничаването на загубите обаче 
протича по-бавно, отколкото в други области.
Достъпът до интернет е друга сфера, в която областта изостава. Достъп имат над 20% по-малко 
домакинства от средното за страната. Само в периода 2006-2011 г. относителният дял на дома-
кинствата, използващи интернет, се увеличава близо девет пъти, но изоставането по този пока-
зател показва, че ръстът в други области е бил още по-голям. 

Демография
Демографската картина в областта изглежда малко по-добре в сравнение със средното ниво за 
страната. Областта е една от най-гъсто населените след областите Благоеград, Пловдив, Сливен 
и София. Тя е още по-гъсто населена през 2000 г., но оттогава се наблюдава спад на населението, 
характерен за всички области освен Варна и София (столица). 
Естественият прираст на населението в областта е отрицателен, но по-малък по абсолютна 
стойност от този за страната. През 2010 г. той е -3,4‰. Слабо подобряване на показателите за 
възпроизводството на населението има през 2004 г., но това трае кратко и през 2011 г. нивата 
им отново се връщат към стойностите от 2003 г. – най-високите отрицателни стойности за 
последните дванадесет години.
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В същото време механичният прираст на населението – също отрицателен, е близо два пъти под 
средния за страната и населението намалява по-бързо. За разлика от естествения прираст обаче 
при механичния не се наблюдава ясно изразена тенденция през годините, макар и той да остава 
отрицателен за целия разглеждан период. Предвид това е трудно да се даде еднозначна оценка на 
факта, че през 2011 г. той е на едно от най-ниските си нива за последните дванадесет години. 

Образование
Липсата на колежи и университети в областта след 2005 г. предопределя сравнително слабото ѝ 
представяне в тази сфера. На едно училище се падат 2333 души през 2010 г., което е над средното 
за страната. Същевременно второгодниците възлизат на 1,2% от учащите, което е най-високото 
ниво след областите Стара Загора, София, Пловдив и Добрич. Сходно е положението и при напусна-
лите образователната система. 
Средната оценка от матурите по български език и литература през 2010 г. е малко под средното 
за страната, като и през следващите две години завършващите средно образование се представят 
по-слабо от средното. От всички оценки на матурата през 2010 г. 6,5% са слаб 2, което е около 35% 
над средното ниво за страната. Аналогично е положението и по отношение на средните оценки, 
като Пазарджик запазва тези по-високи нива и през 2011-2012 г. На базата на тези данни може да се 
заключи, че сравнително високият достъп до образование, измерен като училища на глава от насе-
лението, очевидно не гарантира високо качество на образованието. 
На фона на спадащото население в периода 2001-2011 г. е нормално същото да се наблюдава и при 
броя на ученици, учители и училища. Влошаващата се демографска картина донякъде дава обяснение 
за високия брой училища на глава от населението – такива се закриват, но с по-бавни темпове, от-
колкото се свиват живеещите в областта. 

Здравеопазване
Областта бележи малко над средното ниво по брой болници и общопрактикуващи лекари на глава 
от населението. Така на всеки 100 хил. души се падат около 4 болници, а един общопрактикуващ 
лекар обслужва около 1600 души през 2010 г. Над средния за страната е и броят на преминали болни 
през лечебни заведения – близо 300 на всеки 1000 души, което представлява най-високото ниво след 
София и Пловдив.
При наличието на специалисти в областта се наблюдават известни различия. Така например бро-
ят на лекарите по вътрешни болести на глава от населението се намира на едно от най-ниските 
нива в страната след Варна, София и Перник. Същевременно броят на кардиолозите на глава оста-
ва сравнително висок. Удовлетвореността от здравните услуги изглежда сравнително добра, тъй 
като едва 15 от всеки 100 души са пътували за лечение в друга област, а един от всеки десет е бил 
принуден да прави нерегламентирани плащания за здравни услуги. Предвид това областта може да 
привлича лекуващи се и от други места с добрите си услуги. В същото време броят на осигурени 
лица нарежда Пазарджик на последно място в страната заедно с област Велико Търново – 81% от 
населението.

Околна среда
Емисиите на вредни вещества в атмосферата на територията на областта са ниски в сравнение 
с останалите области – малко над 10% от средните за страната. При тях е трудно да се открои 
стабилна динамика през годините, но забавянето на икономическата активност може би е оказала 
влияние, тъй като обемът им през 2010 г. е вторият най-нисък в периода 2001-2010 г. Подобна за-
висимост се наблюдава и при битовите отпадъци, които през 2010 г. също намаляват до едни от 
най-ниските си нива. Въпреки това нивото им остава близо 2/3 над средното за страната. 
До 2010 г. не се наблюдава развитие по отношение на капацитета на водните пречиствателни 
станции, който се запазва на ниво от 52 хил. куб. м дневно в периода 2008-2010 г. През последните 
две години започва да се работи в таки посока. В процес на изграждане към 2012 г. са пречиства-
телни станции за питейна вода в Панагюрище, Велинград и Пазарджик, както и за отпадни води 
в Панагюрище и Пещера. Населението в селища с обществена канализация през 2010 г. остава под 
средното за страната – близо 70%. В това отношение се наблюдава значителен напредък в сравне-
ние с 2000 г., когато делът е бил с 15 процеи пункта по-нисък.



96 

Социална среда
Удовлетворението от живота в областта се характеризира с едно от най-високите нива в страна-
та след Благоевград, Кърджали и Ловеч. Хората декларират най-голямо задоволство от жилищните 
условия, околната среда и сигурността, а са най-критични към стандарта на живот и работата 
си. През 2009 г. само 6% са живели в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, 
което също е на едно от най-добрите нива за страната. Престъпленията също се характеризират 
с ниски нива в сравнение с останалите области. При тях се наблюдава трайно намаляване в периода 
2000-2009 г., като през 2009 г. достигат най-ниската си стойност.
В същото време над половината от населението в областта живее с материални лишения. Около 
23% от населението попада под линията на бедност, което е с 10% над средното за страната 
(20,7%). Населението оценява качеството на работата на институции като средно. Хората са най-
доволни от работата на болниците, училищата и регионалните държавни структури. Сериозни 
слабости има в работата на съдебната власт, общините и областната администрация.


