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ОЦЕНКА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
НА ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Светла Георгиева1
Настоящата статия разглежда човешкия капитал в селските райони на Южна Централна България, като се изследват факторите, които влияят върху неговото формиране,
и се прави анализ на ниво община. Сравнителният географски анализ се базира на две
групи образователни индикатори: 1) показатели, отчитащи степента на образованост; 2)
показатели, свързани с процеса на генериране на човешки капитал в млади възрасти. С
прилагането на клъстерен анализ в изследването се идентифицират групи от общини с
близки резултати по подбраните показатели. Качествената оценка на човешкия капитал
се определя на базата на сравнителен анализ между всяка от групите, от една страна, и
средните стойности за селските райони в Южния Централен район, от друга.
Ключови думи: човешки капитал, селски райони, образователни индикатори

HUMAN CAPITAL ASSESSMENT IN RURAL AREAS
OF SOUTH CENTRAL BULGARIA
Svetla Georgieva
Abstract: This paper examines the human capital in the rural areas of South Central
Bulgaria and the impact of various factors on the supply of human capital at the local
community level (municipalities). The objective of the study is to analyse and evaluate the
state of the human capital in the rural areas of the South Central Region (Yuzhen tcentralen
rajon – NUTS 2). Human capital is a concept of economic theory, which represents a particular
form of the capital, namely – the knowledge and skills, competencies and qualifications of
people. This kind of capital is the driving force of economic growth, productivity, income,
as well as the overall improvement of the individual’s well-being. The territorial scope of
the study covers the municipalities within the South Central Region of Bulgaria, which are
designated as rural areas for the purposes of rural development policy. The comparative
geographical analysis is based on two groups of education indicators: 1) ones that take into
account the level of education of the population; 2) ones related to the process of generating
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human capital at young age. Cluster analysis was used to identify groups of objects (in this
case – municipalities) whit similar values of the selected indicators. The results indicate that
there are five main clusters, identified depending on the variation in the applied variables.
The qualitative assessment of the human capital is a result of a comparative analysis between
each cluster on one hand, and the mean values for rural areas in the South Central Region on
the other. The groups (clusters) of municipalities with indicator values close to, or above the
average for rural areas, have medium to high quality of human capital. The analysis confirms
the correlation between the degree of economic development of the municipalities and the
state of their human capital. However, this correlation is not always valid, as the available
human capital of some municipalities remains unused, due to structural changes in the local
economy.
Keywords: human capital, rural areas, education-based approach

ВЪВЕДЕНИЕ
Интересът на изследователи и учени от различни научни области към проблематиката на селските райони в България се дължи преди всичко на общото
разбиране, че тези територии като цяло отчитат изоставане в развитието си в
сравнение с останалата част от страната. Отличават се с влошени демографски
и икономически характеристики, по-високи нива на бедност и социална изолация, ограничен достъп до услуги от обществена значимост, недобра инфраструктура и т.н. Проучването и анализът на отделни аспекти от развитието на
селските райони (демографска ситуация, икономическо и социално развитие,
човешки капитал, инфраструктурна осигуреност и др.), получени чрез научно
признати методи, могат да бъдат адресирани към предприемането на практически мерки в контекста на планирането, програмирането и управлението на
териториалното развитие. Изследването на дадена пространствена единица от
гледна точка на потенциала ѝ за социално и икономическо развитие изисква
анализ и оценка както на количествените, така и на качествените аспекти на
ресурсите, с които тя разполага. Населението като цяло е необходимо условие
и важен фактор за стопанското развитие на една територия. Потенциалът за
това развитие в голяма степен зависи от качествените характеристики на населението като ресурс и в частност тези на отделния индивид. В литературата
съществуват множество дефиниции за човешки капитал. Като понятие от икономическата теория той е свързан със знанията и уменията, натрупания опит
и придобитата квалификация на човека. Този вид капитал е движеща сила на
икономическия растеж, води до нарастване на производителността и доходите
и формира по-добри условия за живот на отделния индивид.
ОБХВАТ И ИНФОРМАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на настоящото изследване е населението, живеещо в селските райони на Южна Централна България, като целта е да се анализира и оцени състоянието на човешкия капитал в тези райони. Територията на Южна Централна
България попада в границите на Южен Централен район в съответствие с ут52

Фиг. 1. Селски райони в Южна Централна България, определени
по Наредба № 14/ 01.04.2003 г. на МЗГ и МРРБ

върдената Класификация на териториалните единици за статистически цели в
България. В пространствен аспект научната разработка обхваща общините в
Южен Централен район (NUTS 2), определени като селски райони за целите
на политиката за развитие на тези райони в България (фиг. 1). Нормативно техният статут е регламентиран от Наредба № 14/01.04.2003 г. на Министерство
на земеделието и горите (МЗГ) и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). Изследването обхваща периода 2003–2016 г. поради
пълната статистическа обезпеченост2 и се базира на официална статистическа
информация от последното преброяване на населението и жилищния фонд през
2011 г., както и данни от текущата демографска статистика.
Проучването включва 51 от общо 58 общини, влизащи в границите на Южния Централен район (ЮЦР), като единствено за община Сърница, която от 1
януари 2015 г. е самостоятелна административно-териториална единица и за
нея не е налична статистическа информация преди този период, резултатите
са представени като част от тези за община Велинград. До влизането в сила на
тази административно-териториална промяна град Сърница и селата Медени
поляни и Побит камък са в административните граници на община Велинград.
Вследствие на настъпили административно-териториални промени не са достъпни официални статистически данни за община Сопот преди 2003 г.
2
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В настоящата разработка понятието селски общини се използва като синоним на селски райони, тъй като националната дефиниция определя като селски
райони онези общини, в които няма населено място с над 30 хил. жители (ПРСР
2014–2020). За общините, попадащи извън обхвата на селските райони в Южния Централен район, а това са Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Асеновград,
Смолян, Хасково и Димитровград, се използва терминът градски общини, макар
изричен статут за такива да не е посочен в актуалната нормативна уредба.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В световната теория и практика при измерване на човешкия капитал се
прилагат основно три подхода, базирани на:
1) Разходите – човешкият капитал се измерва като стойност на паричните
разходи за неговото формиране;
2) Доходите от труд – изчислява се сумата от стойностите на всички бъдещи трудови доходи, които едно физическо лице очаква да спечели през целия
си активен живот. Основният принцип тук е човешкият капитал, въплътен в
хората, да се измери, като общ доход, който би могъл да се генерира на пазара
на труда през целия им живот (Oxley, Le, Gibson, 2008).
3) Образователни индикатори (UNECE, 2016) – човешкият капитал се изследва като „продукт“ на образователната система.
Различните методики за изчисление и възможностите за тяхното прилагане
зависят както от ограниченията в статистическата информация, така и от териториалното равнище, на което се извършва анализът. Всеки от тези подходи
има предимства и недостатъци, като важно условие при избора на подходяща
изследователска техника за измерване е целта, за която ще служат получените
резултати.
При подходите, основани на разходите за формиране на човешки капитал
и на дохода от труд, се прилагат принципите на икономическото счетоводство,
като тези два подхода се базират на конкретни математически модели за изчисление. Икономическата комисия за Европа на ООН посочва, че основно тяхно
предимство е, че комбинират различни аспекти на човешкия капитал и ги приравняват до един измерител (UNECE, 2016). Третият подход включва несложно
конструирани, но информационно обезпечени индикатори, свързани с образователния статус на населението. Той дава приблизителна оценка на качеството
на човешкия капитал, но за сметка на това има важна информативна стойност
при планирането на мерки и изграждането на политики, като тази информация
може да остане скрита при използване само на един измерител (UNECE, 2016).
В настоящата разработка, с оглед на информационната осигуреност, както и във
връзка с потенциалната практическата насоченост на резултатите, за анализ и
оценка на човешкия капитал е избран подходът, базиран на образователни индикатори.
Приложеният сравнителен географски анализ позволява да се очертаят
сходствата и различията между отделните селски общини, а така също и да
се установи мястото им спрямо градските общини, Южния Централен район
и средното за България равнище по отделните показатели. Чрез картографски
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способи и с помощта на ГИС са представени пространствените различия в изследваните процеси, като за изработката на картните материали е използван
програмният продукт ArcGIS 10.3. Резултатите на отделните етапи в изследването са онагледени посредством различни графични методи (схеми, диаграми,
дендрограми и др.). Чрез клъстерен анализ (в частност йерархичен клъстерен
анализ), с помощта на софтуерния продукт IBM SPSS Statistics 20, се извършва
групиране на общините в селските райони по няколко признака (показателя) едновременно. Обединяването им в групи (клъстери) е на базата на близост, като
се измерва разстоянието между обектите (в случая общини) в многомерното
пространство по техните признаци. Тъй като подбраните показатели са в различни мащаби, необходимо условие (за оценяването на сходствата и различията
между общините) е нормирането на входните данни. Това се налага, защото
показатели, които имат голям размах в стойностите, могат да влияят на други с
по-малък обхват. Съществуват различни методи за нормиране на данни, като в
случая се прилага т.нар. z-score стандартизация. Входните данни са предварително проверени за значими връзки и зависимости между тях с коефициент на
корелация на Пирсън. Избраната мярка за определяне на разстоянията е квадрата на Евклидовото разстояние. Относно алгоритъма за формиране на клъстерите, в изследването се използва методът на Уорд (Ward’s method), при който
вариацията вътре във формираните групи (клъстери) е най-малка. По този начин получените клъстери обединяват общини с близки резултати от приложените показатели, т.е. формират се относително хомогенни групи с възможно
най-малка вътрешногрупова и най-голяма външногрупова дисперсия. Графичната визуализация на агломеративната процедура е представена чрез дендрограма, която показва процеса на образуване на клъстерите. Всяка община в зависимост от състоянието попада само в една от формираните групи. Финалната
фаза от работния процес включва интерпретирането на получените резултати.
За целите на изследването оценяването се извършва по възприета от автора
петстепенна скàла на базата на резултатите от приложените в клъстеризацията
показатели и съответства на показаната на фиг. 2 градиентна скàла за оценка на
състоянието. Качествената оценка се определя чрез сравнителен анализ между
всяка от групите, от една страна, и средните стойности за изследваните селски
райони, от друга. По този начин всяка община в селските райони получава оценка за състоянието на човешкия капитал в зависимост от принадлежността
си към определен клъстер.

Фиг. 2. Скàла за оценка на формираните групи от общини в селските райони
на Южна Централна България
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Подходът, базиран на образователни индикатори, оценява човешкия капитал по такива показатели за образованието, свързани с равнище на грамотност,
записване в образователната система, повтаряне на образователен клас, среден
брой години на обучение, степен на образованост, тестови резултати на ученици и други (Oxley, Le, Gibson, 2008). От методологична гледна точка изборът на показатели в изследването се базира на тяхната целесъобразност и на
възможността да бъдат количествено изразени. Важен аргумент е наличието и
достъпността на статистическите данни за териториалното равнище, на което
се извършва анализът (в случая община). За тази цел са подбрани следните показатели, като за всеки от тях е посочена методиката на изчисление, времевият
период, за който се отнасят, и кратки пояснения относно използваните понятия:
• относителен дял на населението със средно и по-високо образование
(в %);
• относителен дял на лицата, никога непосещавали училище (в %);
• относителен дял на учащи, напуснали образователната система (в %);
• относителен дял на учащите в професионалните училища (в %).
За измерване на степента на участие на населението в образователната
система в практиката широко се използва нетен коефициент на записване в
образователната система, който представлява отношение на броя на учащите
в съответните възрастови групи (независимо от степента на образование) към
броя на населението в същите възрастови групи (в %). Този коефициент обаче
не е подходящ за изчисляване на ниско териториално равнище (община), тъй
като промените в образователната система в България, свързани с определянето на средищни училища3, водят до изкривяване на данните. Ето защо като
алтернативно решение е приложен друг показател – относителен дял на учащи,
напуснали образователната система (в %).
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС СРЕДНО
И ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изчислява се като отношение на сбора от лицата със средно и висше образование към броя на населението над 7-годишна възраст за всяка от общините
в селските райони (в %). Според методиката, прилагана от НСИ при преброяване на населението, в категорията население с висше образование се включват
лица, завършили степен на образование „висше” (магистър или бакалавър) и
тези със завършена степен на образование „професионален бакалавър”, „висше
– специалист” или „полувисше”. Изчисленията са на базата на официални статистически данни от последното преброяване на населението, проведено през
2011 г. По-високата стойност на този индикатор в съответната община показва
по-високо образователно равнище на населението и респективно по-доброто
качество на човешкия капитал.
3
Според чл. 53 (2) от ЗПУО средищно училище е държавно или общинско училище, „в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини,
в които няма училище“.
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЛИЦАТА, НИКОГА НЕПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ

Този индикатор показва дела на лицата от населението, които никога не са
се включвали в образователната система. Изчислен е като отношение на броя на
лицата, които никога не са посещавали училище, към броя на населението над
7-годишна възраст (в %). Изчисленията са по официални данни от последното
преброяване на населението през 2011 г. Тогава за първи път при преброяване на населението е включена категорията „никога непосещавали училище”.
По-високият относителен дял е показателен за недоброто качество на човешкия
капитал.
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УЧАЩИ, НАПУСНАЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (І–VІІІ КЛАС)

Относителният дял на напусналите образователната система показва броя
на учащите между І и VІІІ клас, които преждевременно са напуснали училище
през съответната учебна година. Изчислява се като отношение на броя на учениците, напуснали общообразователните и специалните училища, към общия
брой на учащите в същите класове и вид училища (в %). Според статистическата отчетност напуснали ученици са учащи, които са били записани в началото на
предходната учебна година, но по различни причини напускат училище преди
нейния край. Напусналите училище през предходната учебна година се наблюдават от статистиката и по причини за напускане. Тук е важно да се посочи, че в
системата на националната статистика „напусналите не се считат за отпаднали
от образователната система, тъй като те могат да продължат образованието си
през следващата учебна година, а ненавършилите 16 години са длъжни да продължат своето образование” (НСИ, 2018, стр. 8). Времевият обхват на изследването е в рамките на периода 2003/2004–2015/2016 учебни години. Броят на
учащите се установява от Националната статистическа система към референтна дата 1 октомври на съответната учебна година. Ниският относителен дял на
напусналите училище се разглежда като положителен индикатор за образователната активност на населението в училищна възраст.
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УЧАЩИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Изчислява се като процент на учащите в професионалните училища от общия брой ученици в системата на средното образование. В категорията професионални училища са включени професионалните гимназии, училищата по
изкуствата, спортните и духовните училища. Всички те предоставят обучение
за придобиване на ІІ и ІІІ степен професионална квалификация (ПК) по Международната стандартна класификация на образованието (МСКО). Тъй като от
учебната 2011/2012 г. спортните училища осъществяват обучение по професионални, вместо по общообразователни програми (изм. на Закона за професионалното образование и обучение – ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г.) и предоставят
обучение по ІІІ степен професионална квалификация, учащите в тези училища също са обхванати в изследването. Към професионалното образование се
включват и учащите в професионални паралелки към общообразователните
57

училища. Времевият обхват включва периода 2003/2004–2015/2016 учебна година включително. Статистическата отчетност на данните за професионалните
училища е за учебна година към референтна дата 31 декември. Изборът на средно професионално образование за оценка на човешкия капитал е аргументиран
от обстоятелството, че завършващите получават професионална квалификация,
което увеличава възможностите им за реализация на пазара на труда. През призмата на стратегическите приоритети на ЕС на професионалното образование и
обучение се гледа като на ключов фактор за устойчиво социално и икономическо развитие. По-високият относителен дял на завършилите с професионална
квалификация е индикатор за по-висок потенциал на човешкия капитал в съответната община.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Образователното равнище на населението е важен фактор, определящ
развитието на човешкия капитал, като образователната система и в частност
формалното обучение има определящо значение за формирането му. Съгласно чл. 53 от Конституцията на България, училищното обучение до 16-годишна
възраст е задължително, а основното и средното образование в общинските и
държавните училища е безплатно. За оценката на равнището на образованост
на населението в селските райони се прилагат два показателя – относителен дял
на населението със средно и по-високо образование (в %) и относителен дял на
лицата, които никога не са посещавали училище (в %). По официални данни от
последното преброяване на населението в България, относителният дял на лицата със средно и по-високо образование в Южния Централен район е 57,3 %,
като този дял е по-нисък от средния за страна – 63,1 % (фиг. 3).
Най-големи различия в образователното равнище на населението се отчитат
между селските и градските общини на този район. За общините извън селските райони, включващи Кърджали, Пазарджик, Асеновград, Пловдив, Смолян,
Димитровград и Хасково, този показател е със стойност, близка до средната за
страната. Населението в изследваните селски райони като цяло има по-ниско
образователно равнище – делът на лицата със средно и по-високо образование е
значително под средния за страната. Основните фактори, формиращи тези различия, са свързани, от една страна, с процеса на вътрешна миграция, при който младото население с по-високо образование се преселва в градовете поради
по-добрите възможности за работа. От друга страна, в селските райони е значителен делът на възрастно население (особено в селата), което като цяло има
по-ниско образователно равнище. Третият, не по-малко важен, аспект е свързан
с особеностите на образователната структура при различните етнически групи,
като влиянието на този фактор ясно се очертава при анализа на данните на ниво
община. Между отделните селски общини в Южния Централен район делът на
населението със средно и по-високо образование варира в широки граници – от
26,9 % до 70,3 %. Най-общо могат да се отделят две големи групи общини –
едната е с дял на населението със средно и по-високо образование над 50 % и
втората, при която по-малко от половината от населението на общината е със
средно и по-високо образование.
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Фиг. 3. Относителен дял (в %) на населението със средно и по-високо образование
през 2011 г.

Фиг. 4. Относителен дял (в %) на населението със средно и по-високо образование
в селските райони на Южна Централна България през 2011 г.

В първата група – с по-високо образователно равнище, попадат общините
Сопот (70,3 %), Чепеларе (61,3 %), Панагюрище (60,1 %), Белово (57,2 %), Родопи и Свиленград (57,0 %), Карлово (56,7 %), Златоград (54,0 %), Куклен (53,7
%), Стрелча (53,6 %), Батак (52,9 %), Пещера (52,3 %), Доспат (52,2 %), Лъки
(52,0 %), Неделино (51,7 %), Хисаря (51,3 %), Рудозем (51,2 %) и др. (фиг. 4).
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В тези общини преобладаващата част от населението е етнически българско,
сред което доминира общото разбиране, че по-високото образование създава
по-добри възможности за реализация на пазара на труда и по-добри условия на
живот.
Сред втората група общини над два пъти по-ниски стойности спрямо тези
за Южния Централен район се наблюдават в община Стамболово – 26,9 %. Като
цяло делът на населението със средно и по-високо образование има по-ниски
стойности (под 50 %) в общините, намиращи се в източните части на Родопите, като Маджарово, Крумовград, Кирково, Момчилград, Джебел, Минерални
бани, и разположените на границата между Източните и Западните Родопи Ардино, Черноочене и др., както и в някои общини от Западните Родопи (Ракитово,
Лесичово и др.). Сред основните причини тук стоят етнокултурните особености
на населението в тези части на Родопите и наложените традиции в различните
общности. Преобладаващата част от населението в Стамболово, Черноочене,
Кирково, Крумовград, Джебел, Ардино, Момчилград, Минерални бани и др., е
от турската етническа група, в община Маджарово турският етнос е втората по
численост група от населението. В общини като Ракитово, Лесичово, Симеоновград е по-висок относителният дял на ромското население. Данните за образователната структура на населението в България по етническа принадлежност
показват, че със средно и по-високо образование от самоопределилите се като
българи са 70,4 %, от турската етническа група – 30 %, а сред самоопределилите се като роми – едва 7,3 %.
Вторият показател, отразяващ образователното равнище на населението,
е относителният дял на лицата, които никога не са посещавали училище. В
Южния Централен район той е по-висок от средния за страната, като в сравнителен план най-високи стойности има в селските общини на района (фиг. 5).
Основните причини за това са свързани с по-високия дял възрастно население
в тези общини, както и с обстоятелството, че в тях е концентрирана значителна
част от населението от ромската етническа група, чието приобщаване към образователната система е сериозно предизвикателство пред различните национални институции. Според данни от последното преброяване на населението един
на всеки 10 души от ромската етническа група никога не е посещавал училище
(НСИ, 2012).
В селските общини на Южна Централна България относителният дял на
населението, което никога не е посещавало училище, е в границите между 0,4 %
и 6,6 %. Под 1 % е делът на лицата, никога непосещавали училище, в общините
Белово, Сопот, Хисаря, Чепеларе, Стрелча, Родопи, Доспат, Панагюрище, Съединение, Рудозем (фиг. 6).
Този индикатор отчита ниски стойности в общини, в чийто етнически профил преобладава население, самоопределящо се като българско и което като
цяло се отличава с по-високо образователно равнище. От друга страна, относителният дял на тези лица е по-висок (в интервала между 4,0 % и 6,6 %) в райони с етнически смесено население, като Черноочене, Стамболово, Маджарово,
Момчилград, Ардино, Джебел, Симеоновград и др.
Степента на участие на населението в образователната система е показателна за потенциала на човешкия капитал към даден момент в бъдещето, когато
това население „излезе” на трудовия пазар. В Южния Централен район отно60

Фиг. 5. Относителен дял (в %) на лица, никога непосещавали училище през 2011 г.

Фиг. 6. Относителен дял (в %) на лицата, никога непосещавали училище в селските
райони на Южна Централна България през 2011 г.

сителният дял на учениците (между І и VІІІ клас), напуснали преждевременно
училище, е 3,2 %, като този дял е по-висок от средния за страната.
Проблемите, свързани с ранното напускане на образователната система,
са актуални и с относително еднаква сила и тежест както в селските, така и в
останалите общини от страната (фиг. 7). През изследвания период в Южния
Централен район по този показател се отчитат малки разлики между селските
райони (3,1 %) и общините извън техния обхват (3,3 %). Това посочва комплекс61

Фиг. 7. Относителен дял (в %) на ученици (І–VІІІ клас), напуснали образователната
система в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

Фиг. 8. Относителен дял (в %) на ученици (І–VІІІ клас), напуснали образователната
система в селските райони на ЮЦБ през периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

ния характер на причините, свързани с ранното напускане на училищното образование. За периода 2003/2004–2015/2016 учебни години в изследваните селски
общини под 1 % е делът на учениците (І–VІІІ клас), напуснали образователната
система, в общините Рудозем, Лъки, Девин, Мадан, Неделино, Чепеларе, Доспат, Баните, Борино, Златоград (фиг. 8). От друга страна, голям брой ученици,
преждевременно напуснали училище, се регистрира в общините Калояново
(7,1%), Перущица (6,8%), Садово (6,6 %), Пещера (6,1 %), Ракитово (5,4 %),
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Първомай (5,2 %), Лесичово (5,1 %), Брезово (5,0 %), Съединение (4,9 %), Маджарово (4,7 %), Кричим и Хисаря (4,4 %), Родопи (4,3 %), Стамболийски и
Септември (4,2 %), Свиленград (4,1 %). Сред основните фактори за преждевременно напускане на училище стоят икономически, етнокултурни и социални
причини, които оказват влияние върху наложилите се възприятия за ролята и
значението на образованието. В общините Калояново, Перущица, Ракитово е
по-висок делът на населението от ромската етническа група, което е и най-силно застрашено от ранно отпадане от училище. По данни на НСИ от последното
преброяване на населението 23,7 % от децата на възраст между 7- и 15-годишна
възраст от ромския етнос не учат, за турската етническа група този дял е 11,9 %,
а за българската – 5,6 % (https://www.nsi.bg).
От друга страна, протичащата реформа в образователната система, свързана
с оптимизация на училищната мрежа, води до закриване на редица училища. Това
е причина за нарастване на разходите на семействата за издръжка на един ученик,
въпреки осигуряването на безплатен транспорт за пътуващите деца от предучилищна възраст и ученици от І до VІІІ клас до най-близкото училище (което има
капацитет да приеме допълнителен брой ученици). Рискът от ранно отпадане от
училище нараства при ученици от уязвими групи от населението – семейства с
ниски доходи и нисък жизнен стандарт, както и семейства, в които липсва разбирането и мотивацията за получаване на по-високо образование от децата им.
Сред учениците, подлежащи на задължително обучение, все по-нарастващо значение има напускането на образователната система поради заминаване
в чужбина. В национален мащаб броят на напусналите ученици (І–VІІІ клас)
поради заминаване в чужбина се е увеличил от 18,8 % за учебната 2006/2007
година на 48,1 % за 2016/2017 учебна година. Липсата на официални статистически данни не позволява да се проследи каква част от тях продължават своето
обучение в страната на пребиваване.
Следващият показател, приложен при измерването на човешкия капитал, е
относителният дял на учащите в професионални училища. В Южния Централен район в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години 54,2 % от учениците
се обучават в професионални училища, като общо за България техният относителен дял е 51,9 %. За селските райони данните показват, че този показател е
близо 8 процентни пункта по-висок от средните стойности за страната – 59,8 %
(фиг. 9). Обучението в професионалните училища извън големите областни
центрове до голяма степен е обвързано със спецификата на местната икономика. Все още обаче в част от училищата се извършва обучение по традиционни
за училищата професии, въпреки закриването на типични месни производства
и дейности (Стратегия.., 2015–2020). Разминаването между придобитата квалификация и възможността за трудова реализация водят до отлив от професионалното обучение и по-слаб интерес сред младите хора.
В селските райони има общини, в които всички ученици се обучават в професионални училища – Перущица, Раковски, Садово, Минерални бани, Стамболово (фиг. 10). С висок дял ученици в професионалните училища са също и
общините Хисаря, Стрелча, Маджарово, Куклен, Сопот, Чепеларе, Панагюрище, Пещера и др. Същевременно в другия край на скàлата се намират общини като Борино, Съединение, Стамболийски, Родопи, Марица, Лъки, Кричим,
Калояново, Лесичово, Черноочене, в които според официални статистически
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Фиг. 9. Относителен дял (в %) на учащите в професионални училища4
в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

Фиг. 10. Относителен дял (в %) на учениците в професионалните училища в селските
райони на Южна Централна България за периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

4
Във ІІ и ІІІ степен професионална квалификация по МСКО, тъй като изходящото образователно равнище за ІІ степен е завършен ХІ или ХІІ клас, за ІІІ степен – ХІІ клас.
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данни няма нито един ученик, обучаващ се в професионално училище през изследвания период. С нисък дял ученици в професионалните училища са също
общините Любимец (3,2 %), Рудозем (6,1 %), Неделино (10,4 %), което при
община Любимец се дължи на сформираните професионални паралелки от
2015/2016 учебна година, в община Рудозем от учебната 2010/2011 година няма
професионално обучение, а в Неделино – от 2009/2010 учебна година. Подобна е ситуацията и в община Белово (от 2006/2007 учебна година), Баните (от
2011/2012 учебна година), в община Кирково от учебната 2011/2012 г. продължават да се обучават само ученици във ІІ степен ПК, като се закрива обучението
в ІІІ степен ПК. В община Златоград и Тополовград се осъществява професионална подготовка само в ІІІ степен ПК, като обучението във ІІ степен е закрито
в тези общини съответно през 2011/2012 и 2012/2013 учебни години.
Големите контрасти в стойностите на този показател в изследваните селски
общини са пряко свързани с вида на училищните образователни институции.
Динамиката в броя на учениците в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години
се обуславя главно от два взаимосвързани процеса – от една страна, закриването
или преобразуването на училищата и от друга – намаляване броя на учениците
поради задълбочаващата се демографска криза, което затруднява сформирането
на паралелки в училищата. По данни за 2017/2018 учебна година в селските
райони на Южна Централна България има 23 професионални училища, осъществяващи обучение по програми за придобиване на ІІІ степен професионална
квалификация и 5 – по програми за обучение с ІІ степен професионална квалификация (НСИ, 2018). Като частично решение на проблема със закриването на
професионални училища в редица общини към общообразователните училища
са формирани професионални паралелки за обучение на ученици. Обвързването
на професионалното обучение и образование с потребностите и изискванията
на пазара на труда е ключово за местното развитие. На национално равнище на
професионалното обучение следва да се гледа и като на инструмент за ограничаване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици.
В тази посока възможностите за обучение в І степен професионална квалификация осигуряват образование и професионални умения на ученици от уязвими
групи от населението, което спомага за тяхната социална интеграция и включване в пазара на труда. Професионалното обучение създава условия и за реинтегриране на отпадналите от образователната система чрез различни гъвкави
форми на обучение, което определя неговата социална роля и значимост.
ТЕМАТИЧНИ КЛЪСТЕРИ „ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ“
В клъстеризационната процедура за оценка на състоянието на човешкия
капитал в селските райони на Южна Централна България са използвани показаните в табличен вид показатели (табл. 1).
Трябва да се отбележи, че поради продължаващи структурни промени и невъзможност за установяване на трайна и обективна картина на състоянието, показателят „относителен дял на ученици в професионалните училища“ е изключен от клъстеризационната процедура. Като резултат при прилагането на йерархичния клъстерен анализ се отделят пет клъстера (групи) от общини (фиг. 11).
5 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Фиг. 11. Дендрограма на селските общини в ЮЦР (Метод на Уорд)
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Таблица 1

Показатели за клъстеризация на общините в селските райони
на Южна Централна България

ЧОВЕШКИ
КАПИТАЛ

Индикатори

Период

Мерна
единица

Относителен дял на населението със средно
и по-високо образование

2011 г.

%

Относителен дял на лицата, никога
непосещавали училище

2011 г.

%

2003/2004–
2015/2016 г.

%

Относителен дял на учащи, напуснали
образователната система

Фиг. 12. Тематични клъстери „Човешки капитал“

Клъстер 1. В тази група попадат 5 общини – Панагюрище, Стрелча, Сопот,
Белово и Чепеларе (фиг. 12). Относителният дял на населението със средно и
по-високо образование е 60,5 % – значително над средната стойност (47,3 %)
за селските райони в ЮЦБ, относителният дял на населението никога непосещавало училище е 0,6 %, а делът на напусналите образователната система е 1,7
%, като и при двата показателя стойностите са много по-ниски от средните за
селските райони в Южна Централна България. В една от общините в този клъс67

тер се отчита най-високият дял образовано население (със средно и по-високо образование) и най-ниският относителен дял на напуснали образователната
система – община Сопот, съответно 70,3 % и 0,4 %. Резултатите от приложените показатели определят състоянието на човешкият капитал в този клъстер
като благоприятно. Сред причините за по-високото качество на човешкия капитал важна роля тук оказват икономическите фактори. В стопанския профил
на тази група общини най-голям дял имат заетите в преработващи производства
и сферата на услугите, като за 2016 г. в Панагюрище, Сопот, Чепеларе и Белово
се отчита относително висока средна брутна работна заплата и по-ниски нива
на безработища в петте общини (включително и в община Стрелча) в сравнение с останалите селски райони в Южна Централна България.
Клъстер 2. Тази група формира компактен ареал около община Смолян
(която не влиза в обхвата на това изследване) и включва общините Доспат, Борино, Девин, Лъки, Баните, Мадан, Рудозем, Неделино и Златоград. Относителният дял на населението със средно и по-високо образование е 49,9 % от
населението над 7-годишна възраст, делът на лицата, никога непосещавали училище е 1,7 % (по-нисък от средния за изледваните селските общини в ЮЦР), а
относителният дял на напусналите образователната система е значително под
средия за селските райони в Южна Централна България – едва 0,3 % при референтна стойност от равнище от 2,9 %. За тази група общини получените резултати отчитат средно равнище на образованост на населението и ниско ниво на
преждевременно напуснали училище ученици. Сред тях с по-нисък дял на население със средно и по-високо образование (между 42,9 % и 47,8 %) се отличават
единствено общините Баните, Борино и Мадан, но относителният дял на напусналите училище остава в ниски граници. Адаптирането на образованието към
потенциалните възможности за трудова реализация на местно ниво е съществено условие за запазване на жизнеността на тези общини. Закриването на традиционни миннодобивни производства през 90-те години на ХХ век доведе до
засилване на миграциите на населението, което се отрази неблагоприятно върху
тяхното демографско развитие. Анализът на резултатите показва, че в тази група общини състоянието на човешкия капитал е умерено благоприятно.
Клъстер 3. Този клъстер се състои от 12 общини и формира няколко
по-малки ареала – Куклен, Родопи, Марица и Раковски, разположени в Пазарджишко-Пловдивското поле, на север от тях включва общините Хисаря и Карлово, в Западните Родопи – общините Велинград и Батак, и в Източните Родопи – Свиленград, Ивайловград, Любимец и Харманли. Тези общини отчитат
по-благоприятни стойности спрямо средните за селските райони в ЮЦР по два
от показателите – дял на населението със средно и по-високо образование и дял
на лицата, никога непосещавали училище – съответно 51,6 % и 1,8 % срещу 47,3
% и 2,1 % средно за изследваните селски райони. Тук обаче относителият дял
на напусналите образователната система е по-висок от средното равнище за изследваните селски райони (3,2 % срещу 2,9 % средно за селските общини). Като
цяло тази група отбелязва относително добро ниво на образованост на населението. В стопанския профил на тези общини се наблюдава разнородност както
по отношение на заетостта по икономически дейности, така и на равнището
на безработица и средна брутна работна заплата. Сред тази група се откроява
община Марица, която отбелязва висока заетост на населението в промишлени
68

производства – 72,6 % от заетите работят в преработващата промишленост, като
по данни за 2016 г., в общината се регистира ниска безработица и висока средна
брутна работна заплата в сравнение с останалите селски общини в Южния Централен район. Сравнителният анализ показва, че като цяло този клъстер попада
в междинна категория по отношение на качеството на човешкия капитал.
Клъстер 4. Включва общо 14 общини, по-голямата част от които се намират в Западните Родопи и Горнотракийската низина – Септември, Ракитово,
Пещера, Брацигово, Кричим, Стамболийски, Перущица, Съединение, Лесичово, Калояново, Брезово, Садово, Първомай и разположената в източната част
на Южния Централен район община Тополовград. Тук относителният дял на
населението със средно и по-високо образование е 45,2 % – стойност, по-ниска
от средната за изследвания район, но относителният дял на лицата, никога непосещавали училище (1,8 %) също е по-нисък. По отношение на дела на учениците, напуснали образователната система, в тази група общини се отчита високо ниво – 5,1 % при референтна стойност от 2,9 % средно за селските общини
в Южния Централен район. Ограниченията в статистическата информация на
ниво община не позволяват да се проследят и анализират причините за по-високия дял на преждевременно напусналите училище. Най-общо може да се посочи, че основните предизвикателства са свързани с преодоляване на културните
стереотипи, характерни за ромската и турската етническа група, и създаване на
възможности за продължаване на образованието. В тази група с по-добри икономически параметри се открояват общините Пещера, Съединение и Раковски,
в които е висок делът на заетите в преработващата промишленост и които за
2016 г. отчитат по-високи приходи от продажби на нефинансови предприятия
на глава от населението в сравнение с останалите общини в селските райони на
ЮЦР. Анализът на резултатите показва по-нисък образователен статус на населението, което определя състоянието на човешкия капитал в този клъстер
като умерено неблагоприятно.
Клъстер 5. Обхваща 10 общини, разположени предимно в Източните Родопи – Минерални бани, Джебел, Кирково, Момчилград, Крумовград, Маджарово, Стамболово, Симеоновград, също и общините Черноочене и Ардино,
намиращи се на границата между Източните и Западните Родопи. По два от
показателите тази група отбелязва най-слаби резутати – относителният дял на
населението със средно и по-високо образование е едва 36,1 % (при референтна
стойност от 47,3 % средно за изследваните общини) и относителният дял на
лицата, никога непосещавали училище, е 4,2 % (при 2,1 % средно за селските
райони). Относителният дял на напусналите образователната система е 2,1 %
и е под средната стойност за селските райони в Южния Централен район. В
етническия профил на тези общини (с изключение на Симеоновград) значимо
присъствие има турската етническа група, сред която най-висок дял има населението с основно образование. В община Симеоновград е значителен делът на
населението от ромската етническа група, в която като цяло за страната най-голям е броят на лицата с начално образование. В тази група от общини попада
Стамболово, която регистрира най-нисък дял на население със средно и по-високо образование – 26,9 %, и община Черноочене, в която относителният дял
на лицата, никога непосещавали училище, е най-високият в селските райони
на Южна Централна България – 6,6 %. За община Стамболово основните фак69

тори, влиящи върху равнището на образованост, са свързани, от една страна, с
ограничените възможности за професионална реализация и малкото работни
места поради слабата икономическа активност в общината, доминирането на
дейности, свързани със земеделието и горското стопанство, като всичко това
въздейства демотивиращо върху желанието за продължаване на обучение. От
друга страна – затрудненията, с които се сблъскват учениците от по-отдалечените населени места, свързани с пътуване до училище, както и несъответствието между образование и предлаганите работни места, са лимитиращ фактор за
развитието на човешкия капитал. В община Черноочене преобладаващата част
от лицата, никога непосещавали училище (77,7 %), са на възраст 70 и повече години. Въпреки това в образователната структура на тази община най-висок дял
заема населението с основно образование. Анализът на резулатите показва, че
тази група е с неблагоприятно състояние по отношение на човешкия капитал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практиката международни организации като ООН, Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Евростат и др.
използват при сравнителни анализи между страните различни измерители на
човешкия капитал. В българската научна литература има редица теоретични
и емпирични изследвания, но най-ниското териториално ниво, на което се измерва този вид капитал, е на равнище област, т.е. на регионално ниво (NUTS3).
Настоящата разработка представя една апроксимирана оценка на човешкия
капитал в селските райони на Южна Централна България, като изследването
прави опит за измерване на качеството на този капитал на ниско териториално
ниво – община. Приложеният подход, базиран на образователни индикатори,
дава обща, но ясна картина за запаса и потенциала на този капитал в селските
райони на Южна Централна България. В териториален аспект анализът разкрива слабите места в образователната система и дава индикация за посоката,
в която да бъдат насочени усилията за тяхното преодоляване. Проблемите са
свързани главно с ранното напускане на училище, непродължаването на обучението в по-висока образователна степен, както и с адаптиране на програмите в
професионалните училища към професии и квалификации, за които има търсене на пазара на труда. Ранното напускане на образователната система е явление,
което в дългосрочен план носи след себе си редица неблагоприятни последствия както за отделния човек, така и за икономиката и обществото като цяло.
Връзката образование–работа–качество на живот е ключова за изграждане на
лична мотивация в отделния индивид и за формиране на човешкия капитал
като цяло. Върху формирането на този капитал (въплътен в отделния индивид),
въздействие оказват множество фактори: семейство, образование, социална и
културна среда, а в по-широк план икономическа среда и публични политики,
както и редица други измерения на обкръжаващата среда, влияещи пряко или
косвено върху изграждането на личността. Макар подходът, основан на образователни индикатори, да обхваща само един от аспектите на човешкия капитал, образованието е основният елемент в неговото формиране. Предимство на
приложения изследователски подход е добрата информационна осигуреност на
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показателите (наличието на статистически данни за всички общини), както и
възможността за съпоставимост на по-високи агрегационни нива – Южен Централен район (NUTS2) и за цялата страна. Предложеният подбор на показатели
позволява да се използват сурови данни не само от провежданото официално
преброяване на населението, а така също и такива от текущата демографска
статистика, която дава информация за промените в годините между преброяванията. Друга положителна страна е, че използването на отделни показатели,
а не на един единствен сумарен измерител, разкрива проблеми от различен характер, между които съществува причинно-следствена връзка – проблемите в
образованието на населението в голяма степен са свързани със състоянието на
местната икономика и пазара на труда. Друго безспорно предимство, споменато
и по-рано, е, че приложените показатели предоставят добра информационна
база за насочването на политики и предприемането на конкретни мерки за ограничаването и преодоляването на проблемите в образованието. Териториалният
анализ на наличния човешки капитал може да бъде полезен и за оценка на възможностите за икономическо развитие, в това число за привличане на инвестиции в изследваните селски райони.
Недостатък на този подход (на ниско териториално ниво) е, че не обвързва образователното равнище единствено с работната сила (която на практика
участва в пазара на труда), а го съотнася към цялото население над 7-годишна
възраст. Причина за това са ограниченията, свързани със статистическата информация на равнище община: от една страна, рамката на данните за степента
на завършено образование по отделните възрастови групи не съвпада с възприетите граници за трудоспособна възраст, а от друга – статистиката не предоставя информация, когато това може да доведе до нарушаване на статистическата
тайна. Друг критичен момент е свързан с качествените аспекти на образованието – едно и също образование не формира еднакво качество знания и умения
при всеки ученик. Това в голяма степен зависи от мотивацията, личностните
заложби и възможности на отделния индивид. Въпреки посочените слабости,
получените резултати отразяват обективно, макар и в общ план, състоянието и
потенциала на човешкия капитал в селските райони. За разликата от другите два
подхода, които измерват човешкия капитал по себестойност или по доходност,
прилагането на подход, базиран на образователни индикатори (в съчетание и
с други методи като клъстерния анализ), макар да не отчита пряко ползите за
икономиката, дава една приблизително точна качествена оценка на състоянието
на човешкия капитал в селските общини на изследваната територия. Трябва
да се посочи, че за формирането на този вид капитал е важно натрупването на
базови образователни знания и умения, които да бъдат приложими на практика
в реалната работна среда, когато тези ученици напуснат образователната система. В този смисъл би било погрешно понятието човешки капитал да се асоциира единствено с хора с възможно най-високо образование, ако то не намира
приложение на практика и не е носител на икономически ползи за отделния
човек и страната като цяло. Лицата в трудоспособна възраст, упражняващи специалност или професия, за която притежават знания, умения, компетентност и
квалификация (придобити чрез обучение) и които в процеса на работа обновяват, разширяват и надграждат своите познания – тези лица формират човешкия
капитал, т.е. качеството на работната сила.
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