
 
  

                                   
  

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА  ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА –
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА 2008 ГОДИНА 

 

 
 
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение за 2008 година нарастват с 1.47% 

спрямо 2007 година до 2.42 млн. души. Намаление се отчита в икономическите 

дейности “Строителство” (4.04%), “Добивна промишленост” (4.17%) и “Образование” 

(3.53%). Увеличен е броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 

икономическите дейности “Финансово посредничество”, “Хотели и ресторанти” и 

“Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”. 

 

Средната годишна работна заплата за страната през 2008 година e 6288 лева. 

В сравнение с 2007 година в номинално изражение средната заплата е нараснала с 

21.7%. 

Средна годишна работна заплата за икономиката
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Графика 1 
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Изменението на средната годишна работна заплата за периода 2006 - 2008 година 

по икономически дейности е представена в Графика 2: 

 
                            Средна годишна работна заплата по икономически дейности (левове) 
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Графика 2 

 
Най-високо средно годишно трудово възнаграждение за 2008 година са 

получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите 
дейности : 

 „Финансово посредничество”  - 14894 лева 
 „Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода” -  10893 
лева 

 „Добивна промишленост” – 10490 лева 
Под средната заплата за страната са получавали наетите лица в икономическите 

дейности : 
 „Хотели и ресторанти” - 3900 лева   
 „Селско, ловно, горско и рибно стопанство” - 4610 лева   
 „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи  и стоки за 
домакинството”  - 4655 лева. 
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През 2008 година нарастването на заплатата в Бюджетните организации и 
фондове управлявани от държавата спрямо 2007 година е 26.9% (до 7255 лв.), а в 
Търговските дружества, предприятия и организации с приходи от стопанска дейност 
съответно 20.8% (до 6096 лв.).  

 

Средна работна заплата по източници на финансиране
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Графика 3 

 

    

Методологични бележки 

Предварителните годишни данни са получени от тримесечното репрезентативно 
Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и 
други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на 
основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението се провежда всяко тримесечие като 
извадката от предприятията се формира на принципа на простия случаен подбор. 
Генералната съвкупност от предприятията  се стратифицира по следните критерии : 
териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност, размер на 
предприятието според броя на наетите лица.  

Методологията на тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат 
да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на 
труда”.  
 
 
 
 



 
 

Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2008г.*     Табл.1     
                

Икономически дейности Общо 
Обществен 

сектор
Частен 
сектор         

                
Общо 2415207 627590 1787617         

Селско, ловно, горско и рибно  стопанство 63983 10095 53888         
Добивна промишленост 28037 7365 20672         
Преработваща промишленост 617757 12790 604967         
Производство и разпределение на  електроенергия ,газ и вода  52005 34480 17525         
Строителство 195579 6250 189329         
Търговия ,ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството  429424 867 428557         
Хотели и ресторанти 108183 5247 102936         
Транспорт, складиране  и съобщения 167018 68225 98793         
Финансово посредничество 49516 1849 47667         
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 166463 22943 143520         
Държавно управление; задължително обществено осигуряване 131575 131575 X         
Образование 178240 172018 6222         
Здравеопазване и социални дейности 127092 106564 20528         
Други дейности, обслужващи обществото и личността 100335 47322 53013         
                
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по източник на финансиране през 2008г.*       
                

Предприятия по източник на финансиране Общо 
Обществен 

сектор
Частен 
сектор       

Общо1 2415207 627590 1787617         
в това число:               
Бюджетни организации и фондове управлявани от държавата 408146 408146 X         
Търговски дружества, предприятия и организации с приходи от стопанска 
дейност 1986925 219117 1767808         
                
1 В данните от общия ред са включени и единиците финансирани от дарения, членски внос ,такси за услуги с непазарен характер, международна организация и др. 
* предварителни данни               
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Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно  правоотношение през 2008г./левове/*     Табл.2   
                 

               Икономически дейности Общо 
Обществен 

сектор
Частен 
сектор         

                           Общо 6288 7826 5740          
Селско, ловно, горско и рибно  стопанство 4610 5669 4409          
Добивна промишленост 10490 15043 8861          
Преработваща промишленост 5682 9558 5599          
Производство и разпределение на  електроенергия ,газ и вода  10893 10737 11200          
Строителство 5355 7745 5276          
Търговия ,ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството  4655 8052 4648          
Хотели и ресторанти 3900 5608 3811          
Транспорт, складиране  и съобщения 7866 8854 7164          
Финансово посредничество 14894 16222 14843          
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 6941 7186 6901          
Държавно управление; задължително обществено осигуряване 9168 9168 X          
Образование 6963 6916 8287          
Здравеопазване и социални дейности 6847 7038 5836          
Други дейности, обслужващи обществото и личността 5100 4657 5504          
                 
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по начин на финансиране през 2008г./левове/*      
                 

Предприятия по източник на финансиране Общо 
Обществен 

сектор
Частен 
сектор         

Общо1 6288 7826 5740          
в това число:                
Бюджетни организации и фондове управлявани от държавата 7255 7255 X          
Търговски дружества, предприятия и организации с приходи от стопанска 
дейност 6096 8888 5743          
                 
1 В данните от общия ред са включени и единиците финансирани от дарения, членски внос ,такси за услуги с непазарен характер ,международна организация и др. 
* предварителни данни                

 


