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Брутна добавена стойност (БДС) по сектори 
в Северен централен район (2020 г.)

Брутният вътрешен продукт
(БВП) на област Габрово
достига близо 1,6 млрд. лв.
през 2020 г., като
представлява 17,3% от БВП
на целия Северен централен
район (СЦР).

Габрово е сред най-силно
индустриалните области в
България. Индустрията носи
над 42% от брутната
добавена стойност на
областта през 2020 г. спрямо
25,3% средно за страната.
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Брутен вътрешен продукт на човек от 
населението в избрани области (лв., 2020 г.)

Брутният вътрешен продукт
на човек от населението в
област Габрово е 14 651 лв.
през 2020 г., като по този
показател областта е сред
лидерите в България и
изпреварва другите големи
икономически центрове в
района – Русе и Велико
Търново.

Силната промишленост на
Габрово и Севлиево прави
региона един от важните
икономически центрове в
България.
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Приходи от продажби на предприятията в 
община Габрово (млн. лв., 2018-2021 г.)

Нетните приходи от
продажби на предприятията
в община Габрово достигат
над 1,7 млрд. лв. през 2021 г.

През 2021 г. нетните
приходи на компаниите в
Габрово нарастват с 16,5%.

Нетните приходи на
промишлените предприятия
в Габрово бележат ръст от
19,4% и достигат 790 млн. лв.
през 2021 г.
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Продукция на предприятията в Габрово 
по сектори (2021 г.)

През 2021 г. произведената
продукция от предприятията
в община Габрово достига
близо 1,3 млрд. лв.

Промишлените предприятия
произвеждат 60% от
продукцията в икономиката
на Габрово.

Търговията, строителството,
транспортът и хуманното
здравеопазване имат дял в
местната икономика от
порядъка на 5-10%.
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Стойност на продукцията по сектори в 
община Габрово (млн. лв., 2019-2021 г.)

Преработващата промишленост
отчита спад в стойността на
продукцията от 6% през 2020 г.,
последван от бързо
възстановяване и ръст на
продукцията от 17% през 2021 г.
до нива от близо 760 млн. лв.

Здравеопазването е един от най-
бързо растящите сектори в
последните две години.
Продукцията в здравния сектор
отчита ръст от 55% през 2021 г. и
достига 67 млн. лв.

Търговията, строителството и
транспорта също отбелязват
растеж през последната година,
като в транспорта нарастването на
продукцията е отчетливо – с 25%
до близо 58 млн. лв. през 2021 г.
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Коефициент на безработица в община 
Габрово и България (%, 2015-2022 г.)

През 2021 г. ситуацията на пазара
на труда бързо се нормализира,
като безработицата в Габрово
пада до 4,4%.

Данните за 2022 г. показват, че
безработицата в Габрово
продължава да намалява, като
към края на 2022 г. достига 3,1%
при 4,7% за страната.

Към 31 декември 2022 г. в
бюрата по труда в община
Габрово са регистрирани около
930 безработни, като тези с
регистрация от над една година
са под 30 души, тоест делът на
дългосрочно безработните е
изключително нисък.
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Наети лица по сектори в предприятията 
в община Габрово (брой, 2019-2021 г.)

Общо наетите от
предприятията в община
Габрово са 15,8 хил. души през
2021 г. От тях 7,7 хил. души
или близо половината (49%) са
наети в местните промишлени
предприятия.

Броят на наетите лица спада
с 6,2% през 2020 г. и се
увеличава с 0,9% през 2021 г.,
като умерен ръст се
наблюдава в различни сектори
на услугите – здравеопазване,
професионални дейности,
търговия, транспорт и
строителство.

7 692

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Преработваща промишленост

95

105

203

348

382

385

585

824

1 092

2 480

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Култура, спорт и развлечения

Операции с недвижими имоти

Административни дейности

Професионални дейности и научни изследвания

Информационни и комуникационни технологии

Хотелиерство и ресторантьорство

Транспорт, складиране и пощи

Строителство

Хуманно здравеопазване 

Търговия и ремонт

Наети лица в предприятията през 2021 г. 

Наети лица в предприятията през 2020 г. 

Наети лица в предприятията през 2019 г. 



Брутни трудови доходи и средни 
заплати в предприятията в Габрово 

Общо брутните трудови
доходи на наетите в
местните компании достигат
близо 230 млн. лв., като
отчитат ръст от 13,9% през
2021 г. Нарастването на
брутните трудови доход е
следствие от ръста на
възнагражденията.

Средната брутна месечна
заплата в местните
предприятия се увеличава с
12,9% и достига 1 211 лв.
през 2021 г.
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Средна брутна месечна заплата на наетите от 
нефинансовите предприятията в община 
Габрово по сектори (лв., 2019-2021 г.)

Най-високи са заплатите в
сферата на информационните и
комуникационните технологии
– над 3 100 лв. през 2021 г.,
следвани от възнагражденията
в здравеопазването – над 2 100
лв. през 2021 г.

Средната заплата в
преработващата промишленост
достига близо 1 300 лв., като
нараства с над 12% през 2021 г.

Най-ниски са
възнагражденията в културата,
спорта и развлеченията, както и
в хотелиерството и
ресторантьорството.527
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Добавена стойност на предприятията в 
община Габрово (млн. лв., 2021 г.)

Добавената стойност на
предприятията в община Габрово
достига над 447 млн. лв. през 2021 г.
Близо половината (49%) от
добавената стойност в местната
икономика се създава в
предприятията от преработващата
промишленост.

Търговията и здравеопазването
носят съответно 17% и 9% от
добавената стойност на местните
компании.

Информационните и
комуникационните технологии
повишават своя дял до 5,5% от
добавената стойност в местната
икономика.



Добавена стойност на промишлените 
предприятия в община Габрово (млн. лв., 2021 г.)

Водещите сфери в промишлеността
са производството на машини и
метални изделия, текстил и
облекло, изделия от каучук и
пластмаси.

По-големите сектори в
мехатрониката в Габрово са
производството на метални изделия
– 24% от добавената стойност на
местните предприятия, както и
производството на машини и
оборудване – 15% от добавената
стойност.

Производството на текстил и
облекло също е традиционен сектор
за Габрово, като носи 35% от
продукцията и 25% от добавената
стойност



Добавена стойност на промишлените 
предприятия в Габрово (2018 и 2021 г.)

Производството на машини и
оборудване, както и на електрически
съоръжения, отчита ръст в продукцията,
приходите и добавената стойност, както и
ръст на персонала, в т. ч. спрямо периода
преди пандемията.

В производството на метални изделия се
наблюдава сериозно свиване както на
продукцията и добавената стойност, така
и на персонала. Именно спадът при
металите е причината за по-малкия дял на
мехатрониката в местната промишленост
спрямо периода преди пандемията.

Ръст се наблюдава в производството на
текстил и облекло, каучук и пластмаси,
както и при мебелите. При храните и
напитките се наблюдава лек спад.
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Наети лица от промишлените предприятия 
в община Габрово (брой, 2021 г.)

Общо 7,7 хил. са наетите лица в
преработващата промишленост в
Габрово. Над 2,1 хил. са наети в
производството на текстил и облекло, а
други близо 1,9 хил. в производството
на метални изделия. И в двата сектора
се наблюдава спад на заетостта спрямо
периода преди пандемията.

Над 900 души са заети в
производството на машини и
оборудване, като в сектора се
наблюдава ръст на персонала в
последните години. Към тях можем да
прибавим и над 250 души наети в
производството на електрически
съоръжения. В производството на
каучук и пластмаси са наети над 800
души през 2021 г.
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Средна брутна месечна заплата на наетите 
лица от промишлените предприятия в 
община Габрово (лв., 2021 г.)

Средната работна заплата в
промишлеността в Габрово нараства
с 12,5% до 1 187 лв. на месец през
2021 г.

Възнагражденията в
промишлените предприятия
варират от 1 350 – 1 500 лв. на
месец в мехатрониката, в т.ч.
производството на машини и
оборудване, електрически
съоръжения и метални изделия, до
700-900 лв. на месец в
производството на хранителни
продукти и мебели.

Във всички сектори се наблюдава
ръст на заплащането в последните
години, като най-сериозен ръст се
отчита при металите и пластмасите.
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Пренощували лица в местата за настаняване 
в област Габрово (2019-2022 г.)

Пандемията оказа много
дълбоко влияние върху
туристическите пътувания в
Габрово. При над 122 хил.
пренощували лица в цялата
област Габрово през 2019 г.,
през 2020 г. се отчитат едва
57 хил. пренощували лица.

През 2022 г. вече се
наблюдава почти пълно
възстановяване, като за
първите 10 месеца на
годината пренощувалите
лица в област Габрово
достигат над 90 хил. души.0
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Образователна структура на населението на 
7 и повече години (2021 г.)

Проведеното преброяването
през 2021 г. показва, че в
община Габрово живеят близо
52 хил. жители.

Образователната структура
на населението е много добра
в сравнителен план. Близо
29% от населението на 7 и
повече години е с висше
образование, което е над
средните нива за страната.

Други 54% са със средно
образование спрямо около
47% за страната. Хората с
основно образование са около
10%, а тези с начално или по-
ниско образование са под 7%.
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Икономическа активност на населението на 
възраст 15-64 г. (2021 г.)

Преброяването показва, че
делът на заетите в Габрово
сред населението на възраст
15-64 г. е 70% спрямо 63% за
страната. Това са лицата,
които полагат някакъв труд и
получават възнаграждение
за това.

Прави впечатление, че в
Габрово делът на
неактивните и безработните
е по-нисък спрямо страната.
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