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Abstract: The specifics of the economic changes in Bulgaria in the 1990s were 

determined by the internal and external conditions under which the transition from 

centrally planned administration to a market economy began. This is particularly true 

for the town of Kyustendil and its district, which was declared administrative one in 

1999. Its development in recent times has been accompanied by political changes, 

internal and external disturbances, which lead to permanent economic backwardness 

and demographic collapse. The past years provide examples of a clear discrepancy 

between proclaimed ideas and actual achievements. The present study aims to analyze 

form an economic-historical perspective the deep internal causes, as well as the impact 

of external shocks, leading to a negative or positive effect on the economy of the town 

during the considered period. The final reflections direct attention to the possible ways 

of developing the potential of Kyustendil and the region in the fields of tourism, 

balneotherapy and industrial production. 
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Настоящата статия е начален опит за проучване на икономическите промени 

в град Кюстендил в годините на прехода от централно планирано към пазарно сто-

панство в България. Интересът към темата се определя от факта, че в исторически 

план градът е познат като център на оживена производствена и търговска дейност, 

с благоприятни природни условия и богато културно наследство. Същевременно 

липсват регионални изследвания за неговото съвременно икономическо развитие 

и особено за периода след 1989 г. Представената разработка не претендира за 
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изчерпателност, а е по-скоро отправна точка за бъдещи изследвания, свързани с 

конкретните специфики на Кюстендил и областта, производствената специализа-

ция, размера на сивия сектор и др. през разглеждания период на икономически 

трансформации. Тя се базира на статистическите данни за града и малкото сек-

торни анализи за Югозападния регион, част от който е и община Кюстендил. 

Развитието на България след 1989 г. е белязано от сложни и противоречиви 

процеси, силно спадане на промишленото и земеделското производство, тежка фи-

нансова и социална криза. През 1991 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на стра-

ната намалява с 31% спрямо 1989 г., а външният дълг на България превишава с 

60% нейния БВП, което е израз на много тежко дългово натоварване (Minasyan, 

2004, p. 31). През 90-те години настъпват съществени промени и в социално-ико-

номическото развитие на Кюстендил и неговата административна област. До 1989 

г., вследствие на добре изградената железопътна инфраструктура, градът се радва 

на постоянен поток от работници и служители, които са заети в производството, 

търговията, туризма и поддържат икономиката му активна. В периода от 1978 г. до 

1988 г. броят на влаковете се увеличава до 24, което допринася за почти двойното 

нарастване на закупените билети в рамките на десетилетието. Отбелязаната тен-

денция се променя негативно през последвалия период на преход към пазарно сто-

панство в България, когато в процеса на приватизацията намаляват значително за-

етите в производството и търговията хора, и съответно броят на пътуващите през 

1998 г. спада с повече от 50% в сравнение с 1989 г. Този отлив на пътници има 

рестриктивно въздействие по отношение на движението на българските желез-

ници, изразяващо се в редуциране на пътуващите влакове и техният брой през 2000 

г. е намален до 15 (Ivanchev, 2002, pp. 5–10). Процесът на раздържавяване и пре-

разпределение на собствеността дестабилизира икономическото развитие в града, 

което има пряко отражение върху заетостта и жизненото равнище на населението.  

До 1990 г. в резултат на изпълнението на заложените проекти и квалифика-

ции са построени определените като важни пътни артерии. В периода от 1991 до 

2000 г. обаче спира строителството на нови пътища и се извършват предимно 

ремонти на съществуващите, подходящи за пътно превозни средства (Равна нива 

– Кюстендил – Радомир – София и частта на Околовръстен път на Кюстендил). 

Съществена причина за задълбочаващите се икономически проблеми е полити-

ческата нестабилност в България през тези години1. По същото време се 

                                                
1  През 90-те години в България се сменят седем правителства: две правителства на 

БКП/БСП (А. Луканов), ноември 1989 г.– октомври 1990 г.; коалиционно правителство 
на БСП и СДС (Д. Попов), декември 1990 г.– ноември 1991 г.; правителство на СДС 
(Ф. Димитров), ноември 1991 г.– декември 1992 г.; експертно безпартийно правителс-
тво (проф. Л. Беров), декември 1992 г.– октомври 1994 г.; правителство на БСП (Ж. 
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наблюдава видимо увеличение на натовареността по пътната мрежа в посока Ма-

кедония, Сърбия и Дупница вследствие на активизирането на износа от страната, 

а от друга страна намалява трафикът по останалите пътища поради високата цена 

на пътуванията, безработицата и ниските доходи на голяма част от населението. 

В производствения сектор се наблюдава подобна ситуация. Ако през 1988 г. в 

община Кюстендил се изработват близо 98% от кондензаторите в страната, 88% от 

силовите трансформатори, 17% от преждите и др., то в последното десетилетие на 

ХХ в. настъпва силно раздробяване на държавните предприятия, освободени са по-

вече от 10 000 души и споменатите производствени проценти намаляват драстично 

(Ivanchev, 2003, pp. 6–18). В хода на приватизацията започва разкриването на голям 

брой малки частни фирми, чиято дейност се свежда основно до бутилиране на бе-

залкохолни напитки, производство на хляб и хлебни изделия, мляко и млечни про-

дукти, месо и месни продукти, мебели, детски играчки и други. Раздробяването 

води със себе си несигурност и свиване на производството. Проблем се оказват 

ограничените производствени възможности на тези малки фирми, работещи в не-

подходящи за индустриални цели помещения и малоброен персонал. Все пак с вре-

мето тяхната продукция постепенно удовлетворява потребностите на местното на-

селение. Въпреки че се създават и нови държавни дружества, кюстендилската ин-

дустрия губи своята динамика и роля в икономиката на областта. 

През 1997 г. голям брой жители на град Кюстендил купуват бензин от кюс-

тендилски бензиностанции и го продават на югославска територия на много по-

високи цени, въпреки ембаргото на ООН срещу Югославия. В резултат на неза-

конната търговия голяма част от нарушителите успяват да натрупат значителни 

финансови средства, които впоследствие подхранват корупционни действия. Си-

вата икономика в района е свързана и с активната дейност на групировката 

„ВИС“, известна като една от най-мощните криминални структури в България 

през годините на прехода към пазарно стопанство2.  

През 1999 г. Кюстендил е обявен за областен град включващ общините Бо-

бовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапаре-

вобанска и Трекляно. Тази промяна е насочена към възстановяване на отнетите 

му административни функции след закриването на окръзите. В края на разглеж-

даното десетилетие областта постепенно се приспособява към новото 

                                                
Виденов), януари 1995 г.– февруари 1997 г.; правителство на ОДС (Ив. Костов), май 
1997 г.– юли 2002 г. Честата смяна на екипите на изпълнителната власт в България 
усложнява допълнително провеждането на икономическите реформи. 

2  За тази дейност липсват точни данни, а известните за момента сведения са крайно не-
достатъчни, за да бъде направено аргументирано обобщение относно обхвата на сивия 
сектор. Последният би могъл да бъде обект на бъдещо самостоятелно проучване.  
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преструктуриране, като според оперативните статистически данни през 1999 г. 

нетните приходи от продажби произведена продукция, без тези от „Селско, гор-

ско, лов и риболов“, достигат 92,82%. Посоченият резултат нарежда икономиката 

на общината сред най-добре справящите се общини в региона. Сред основните 

икономически трудности остават намаленото потребление, недостигът на финан-

сови средства, ограничените външни пазари и липсата на инвестиции. Общината 

се характеризира с отрицателен естествен прираст, подобно на общата ситуация 

в България в това отношение. Безработицата през 1999 г., от своя страна, се 

движи около 16%, което е над средното за страната, а през 2000 г. същата се по-

качва до 20,29% (National Statistical Institute, 2001). 

С цел да бъдат дефинирани социално-икономическите перспективи за раз-

витие на общината е направен SWOT анализ през 2000 г., чиито резултати са по-

местени в „Плана за регионално развитие на община Кюстендил за периода 2000–

2006 г.“ Те очертават ясно благоприятните естествени възможности на града, а 

именно: наличие на топли минерални извори, подходящи за културен и здравен 

туризъм, наличие на магистрален трансграничен газопровод и подходящи усло-

вия за овощарство и други земеделски култури. Този потенциал е заложен като 

фундамент за развитието на града в началото на новото хилядолетие, но и до днес 

все още остава неразгърнат.  

Причините за липсата на напредък се коренят до голяма степен в общата 

политическа и икономическа нестабилност в България през 90-те години, в ре-

зултат на което остават нереализирани проектите за развитие на града – частично 

или изцяло. За това допринася силното влияние на сивата икономика през разг-

леждания период, когато голяма част от бизнеса предпочита да печели на тъмно. 

В началото на ХХI в. икономическата криза в България има своето отраже-

ние и в област Кюстендил, където равнището на доходите е под средното за стра-

ната. През 2003 г. естественият прираст на града е –7,1%, а за страната е –5,8%. 

За същата година, по един от основните икономически показатели, БВП на човек 

от населението, спадът в област Кюстендил е с 32,23% повече спрямо 2001 г. Тази 

негативна тенденция остава константна, което се вижда от факта, че през 2008–

2009 г. БВП за Кюстендил по абсолютна стойност е 812 677 (хил. лв.) и е най-

ниската стойност спрямо останалите общини, включени в Югозападния регион 

(Institute of Market Economy, 2010). 

Вълните от птичи и свински грип са допълнителен шоков фактор, съдейст-

ващ за икономическия и демографски срив. Работната заетост в града се равнява 

на около 50% от трудоспособното население. 

През втората половина на 2009 г. негативното отражение на световната фи-

нансова криза в икономиката на област Кюстендил е все по-осезаемо. Едва през 
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2012 г. се забелязват признаци на стопанско оживление, но като цяло достъпните 

статистическите данни свидетелстват за слабо подобрение. През 2012 г. в об-

ластта работят приблизително 50 000 души, което е с 15 000 по-малко в сравне-

ние с 2008 г. Работната заетост в проценти е съответно 43,2% през 2012 г. спрямо 

49,5% през 2008 г., а безработицата през 2012 г. възлиза на 14% от активното 

население. По данни на бюрото по труда в областта се обявяват предимно пози-

ции за хора без висше образование, което демотивира допълнително младото на-

селение и то се насочва към София, търсейки по-добри перспективи за развитие 

(Institute of Market Economy, 2013). 

 

Таблица 1. 

Коефициент на естествен прираст на населението (%) в град Кюстендил 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-9,9 -10,8 -11,5 -11,4 -11,4 -12,2 -13,0 -13,5 -13,4 -13,2 - 17,2 

Източник: Institute of Market Economy, 2021. 

 

Както се вижда в таблицата, естественият прираст на населението в Кюстен-

дил през десетилетието 2010 – 2020 е с трайно отрицателен знак, което се дължи 

на липсата на динамика в икономиката на града. Това от своя страна води до на-

растваща финансова несигурност, а оттук и до нежелание на младите хода да съз-

дават семейства и имат деца.  

Основните причини за очертаните негативни тенденции в икономическото 

развитие на град Кюстендил и областта през 90-те години на ХХ в. и началото на 

ХХI в. са свързани с общата политическа несигурност в България, демографския 

срив, липсата на инвестиции в производствения сектор, с външните шокове от 

ембаргото срещу Югославия, от птичия и свинския грип, както и с цялостното 

отражение на световната финансова криза в българската икономика. 

Добрите примери 

Въпреки преобладаващите кризисни явления през разглеждания период, в 

Кюстендил и областта се появяват, макар и бавно, нови положителни тенденции. 

През последните години се развива успешно леката промишленост – дърводобив, 

текстилно и обувно производство, опаковки, производство на алкохолни напитки, 

хлебопроизводство и др. Потенциалът на региона по отношение на минералните 

бани и съпътстващия ги здравен и културен туризъм обаче не се използва пълно-

ценно, макар че общината полага усилия за привличане на туристи. През 2014 г. 

крепостта „Хисарлъка“ е реновирана по проект на стойност над 4 млн. лв., което 

дава нов живот на това историческо място, датиращо от края на IV началото на V 
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в. За развитието на туризма на общинско ниво спомага и направеният ремонт на 

художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“, открита през 1972 г. по 

повод 90-годишнината на големия кюстендилски художник. Галерията е с впечат-

ляващ архитектурен вид, спомагащ картините да се разглеждат на дневна светлина 

без това да въздейства върху качеството им. Броят на картините, които могат да се 

видят на място надвишава 3000. Галерията притежава най-голямата колекция от 

картини на Владимир Димитров-Майстора – от ранните му години до късното му 

творчество. Мястото има свои почитатели и собствен културен живот, който прив-

лича стотици посетители с изложбите си. Ежегодните събития, свързани с „Праз-

ника на черешата“ и „Девойка Кюстендилска пролет“ са част от календара на кул-

турните събития, организирани от община Кюстендил. Паралелно с тях се органи-

зират летни концерти на крепостта „Хисарлъка“ и в центъра на града, на „Амфи-

театъра“, с чиято реставрация се поставя началото на голяма част от действията по 

възобновяване на туристическия облик на града.  

През 2012 г., отваря врати и ресторант „Френдс“, който към днешна дата е 

емблематично място за посещение, както от кюстендилци, така и от гостите на 

града. За няколко години ресторантът получава приза „Ресторант на годината 

2020“, а също така и допринася положително за икономическото развитие на 

града, осигурявайки работа на над петдесет души. Собствениците на ресторанта 

са кюстендилски предприемачи, които с постоянство реинвестират в обекта и го 

разширяват чрез закупуването на съседни имоти, които в момента са вече част от 

цялостната визия на ресторанта (Friends restaurant, 2020). 

Друг успешен бизнес в района, който прави впечатление с интересни инова-

ции, е комплексът „Тихият кът“, ориентиран изцяло екологично. Намира се в с. 

Слокощица, на 1,5 км. от центъра на града и притежава агрегат и фотоволтаична 

инсталация, които не просто служат за производство на ток за нуждите на целия 

комплекс, а и спомагат за отоплението през зимните месеци чрез пренасочване 

на топлината, генерирана от агрегата, наравно с парна инсталация, използваща 

костилки за гориво. Характерните зелени покриви на комплекса играят същест-

вена роля в охлаждането и отоплението на обекта, а разхождащите се по тях кози, 

зайци и сърни са наречени „тихите косачки“. Комплексът е пример за малка кръ-

гова икономика, в която нищо не се губи. В него работят около 45 души, а дос-

тавките се извършват с електромобили, които се зареждат с ток собствено произ-

водство. Освен иновативните идеи, внедрени в производствения процес, мястото 

притежава добавена стойност заради местоположението си, което привлича ту-

ристи и в селото, като осигурява препитанието на останалите малки местни тър-

говски обекти (Yavasheva, T. 2008). 

Туризмът в града се развива главно през топлите месеци на годината, 
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придружен от културните програми, организирани от общината и старанието на 

местните предприемачи като гореспоменатите. Въпреки отбелязаните постиже-

ния, все още голяма част от местните жители работят в София поради близкото 

местоположение на града, но продължават да живеят в община Кюстендил. Този 

факт обяснява до известна степен начина на препитание на местното население 

и бавното преодоляване на икономическия застой в областта. 

В заключение можем да кажем, че общината продължава да полага усилия за 

подобряване облика на града в посока културен и здравен туризъм и привличане 

на финансови средства в областта на балнеолечението, т. е. към естествените даде-

ности на Кюстендил. Стратегията й за развитие се основава на надграждане инвес-

тициите в сферата на туризма като ключов фактор за напредъка на областта. Този 

сегмент от икономиката се оформя като основен елемент, както на общинско ниво, 

така и в частния сектор и дава фундамент за откриване на нови работни места и 

повишаване жизнения стандарт на живот на местните жители. В дългосрочен план 

съществуват условия за увеличаване на производството в града в областта на ле-

ката промишленост. С оглед сравнителните предимства на областта, овощарството 

и селското стопанство остават потенциална възможност за инвестиции и развитие 

в посока увеличаване насажденията и обработваните земи. Тези стопански сектори 

предоставят реални възможности за динамизиране на икономиката на Кюстендил 

и областта и съответно преодоляване на демографския проблем. 
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