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Цели и задачи
Цел: да анализира и оцени резултатите от провежданата политика за 
регионално развитие в страната през 2013 - 2017 г. и формулира 
препоръки за провеждане на определени политики по отношение на 
териториалните различия.

За постигане на целта на изследването:

• се представят: целите и подходите за провеждане на регионална 
политика; нормативната база на регионалната политика в България

• се анализират: степента на развитие на отделните териториални 
единици; различията между регионите и областите

• оценява се степента на постигане на целите на регионалната политика;

• формулират се препоръки за държавна политика за регионално 
развитие.



Цели на регионалната политика

•Инвестиране в богатите райони, в т.нар. 
центрове на растежа

•Стимулиране развитието на бедните райони



Цели на регионалната политика

Дилемата „равенство или ефективност“ е част от по-
широкия дебат „за или против неравенствата“

• Тъй като регионалните различия са неизбежни, регионалната 
политика трябва да е насочена към повишаване на националния 
растеж;

• По-балансираните общества имат по-добри показатели;

• Регионална политика в две стъпки: първо, подкрепа на богатите 
региони с цел генериране на растеж; второ, преодоляване на 
неравенствата чрез стимулиране на бизнеса и въвеждане на 
иновации в по-бедните региони.



Кохезионната политика в ЕС

Две линии на промени:

•от политика, засягаща вътрешните проблеми на 
отделните държави към създаване на единна, 
наднационална политика, преследваща общностни 
цели

•от кохезионна политика към политика, 
стимулираща икономическия растеж и заетостта



Цели на регионалната политика 
на България 2014-2020

В чл. 2. на ЗРР

• 1. намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на 
икономическото, социалното и териториалното развитие;

• 2. осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;

• 3. развитие на териториалното сътрудничество

Главната стратегическа цел на НСРР за периода 2012-2022 г. e 

• „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на 
местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален 
аспект.”

• 4-та стратегическа цел: „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от 
градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 
населените места“

В Споразумението за партньорство

• постигане на устойчив и балансиран растеж в българските райони и достигане на средно
европейско ниво в средносрочен план;

• намаляване на социални, икономически и териториални различия.



Документи за стратегическо планиране и 
програмиране на регионалното развитие

• Националния план за развитие;

• Националната стратегическа референтна рамка;

• Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 
Европейския съюз;

• Националната стратегия за регионално развитие;

• Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;

• Областните стратегии за развитие;

• Общинските планове за развитие.



Източници за финансиране на регионалното 
развитие 

• Държавният бюджет;

• Бюджетите на общините;

• Средства от фондовете на Европейския съюз;

• Средства от международни финансови институции;

• Други източници, определени със закон;

• Средства на физически и юридически лица



Държавни и регионални органи за управление 
на регионалното развитие

• Министерски съвет

• Министър на регионалното развитие

• Регионални съвети за развитие

• Областни съвети за развитие

• Кметове на общини



Равнище и тенденции в развитието на 
регионите и областите

2013 г. 2017 г.

България 100.0% 100.0%

Югозападен 126.8% 127.6%

Южен централен 93.5% 96.2%

Североизточен 93.8% 94.4%

Югоизточен 94.4% 91.9%

Северен централен 83.7% 83.4%

Северозападен 70.2% 66.4%

Интегрални оценки за развитието на районите от ниво 2 през 2013-2017 г.





Разпределение на областите по региони от 
ниво 2 и групи

.
2013 г. 2017 г.

1гр. 2гр 3гр 1гр. 2гр 3гр

СЗР 0 2 3 0 2 3

СЦР 0 3 2 0 3 2

СИР 1 2 1 1 2 1

ЮИР 1 2 1 0 3 1

ЮЗР 1 2 2 1 4 0

ЮЦР 1 3 1 1 4 0



Подреждане на областите по равнище на 
социално-икономическо развитие през 2017 г.

София 145.3% 1

Варна 110.1% 2

Пловдив 108.0% 3

Стара Загора 99.0% 4

Бургас 98.5% 5

… … …

Търговище 76.6% 24

Разград 75.9% 25

Монтана 73.4% 26

Силистра 69.8% 27

Видин 59.2% 28



Основни резултати от анализа на междурегионалните и 
вътрешнорегионални различия 

• Увеличаване на междурегионалните и вътрешнорегионалните 
различия:

• откъсване на ЮЗР/София от останалите региони и области по 
равнище на социално-икономическо развитие;

• продължаващо изоставане на СЗР и „бетониране“ на 4-5 области 
в дъното на класацията, които трайно изостават от останалите.

• Все по-ясно се оформя нов дисбаланс в развитието  – между северна 
и южна България

• Център-периферия – основен модел на регионалното развитие 



Степен на постигане на формулираните цели 
Цел: намаляване на различията

2013 г. 2017 г.

Коефициент на вариация 18.2% 19.5%

Размах на вариация 56.6% 61.1%

2013 г. 2017 г.

Коефициент на вариация 18.8% 20.1%

Размах на вариация 80.7% 86.1%

Междурегионални различия в социално-икономическото развитие

Междуобластни различия в социално-икономическото развитие



Степен на постигане на формулираните цели 
Цел: ускорен икономически растеж

Равнище и динамика на БВП на 1 ж. по райони от ниво 2 в България 

Средният темп на прираст за 2007-2017 г. е 3.7% като различията по региони варират от 4.7% 
за ЮИР до 2.9% за СИР. 

За периода 2013-2017 г. темпът на прираст  е 6.1%, а междурегионалните различия са от 7.3% 
за ЮИР до 5.0% за СИР.

ОП „Региони в растеж“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ -
714.4 млн.евро за 39 града 

БВП на 1 ж. Прираст 2007год.=100)

2007 2013 2017 2007 2013 2017

БЪЛГАРИЯ 7857 11299 14332 100% 144% 182%

Северозападен район 5233 7137 9018 100% 136% 172%

Северен централен район 5528 8011 9883 100% 145% 179%

Североизточен район 6710 9346 11431 100% 139% 170%

Югоизточен район 6398 9547 12578 100% 149% 197%

Южен централен район 5640 18197 22951 100% 140% 177%

Югозападен район 12991 7976 10039 100% 141% 178%



Степен на постигане на формулираните цели 
Цел: високо ниво на заетост

• Европа 2020 – 75%

• България 2020 – 76%

България 2013 2014 2015 2016 2017

Общо 63.5 65.1 67.1 67.7 71.3

Мъже 66.4 68.1 70.4 71.3 75.3

Жени 60.7 62 63.8 64 67.3

Коефициенти на заетост на населението на 20-64 г.

Екстраполацията на средния темп на прираст показва, че на национално равнище тази цел

може да бъде постигната.

В регионален план, само ЮЦР ще имат това, а ЮЗР по-високо равнище на заетост.

Останалите региони няма да могат да постигнат тази цел.



Предложения за реализация на регионална политика 
на България

За да има действаща и реална държавна политика за 
регионално развитие е необходимо националното 
законодателство да регламентира:

• Целите за регионално развитие

• Източниците на средства и механизма за разпределението 
им между регионите

• Регионални органи за управление с необходимите 
управленски и финансови правомощия



Регламентация на целите

В България се говори за намаляване на регионалните 
различия в „икономическото, социалното и 
териториалното развитие“

Под „балансирано териториално развитие“ (4-та 
стратегическа цел на НСРР) се разбира развитие на 
градските центрове и селските райони. 

Извод, че регламентираните цели на регионално развитие 
на България не визират регионите, а отделни техни 
характеристики



Органи за регионално управление – правомощия и 
финансови ресурси

В България няма регионални органи за управление. Нито 
областните администрации, нито областните и регионалните 
съвети за развитие имат функции по отношение на планирането, 
управлението и финансирането на регионалното развитие. 

Действия по територията на страната, осигуряващи секторна 
ефективност. Отделните региони се явяват териториална проекция 
на секторни цели. 

Регионалните органи нямат власт да координират секторните 
действия, търсейки максимално ефективно за региона съчетание 
на секторни инвестиции, производства, дейности. 



Предложения за създаване на условия за провеждане на 
регионална политика

Две равнища на осъществяване на регионалната политика в 
България 

Първо, на национално равнище:

• Планиране, управление и финансиране на национални, 
междурегионални обекти на инфраструктурата

• Определяне и финансиране на центрове на растеж, които да 
са 10-12 града с потенциал за развитие

• Внедряване на механизъм за разпределение на средствата 
между регионите и определяне на целите на регионалната 
политика за контролиране на междурегионалните и 
вътрешнорегионалните (областните) различия в социално-
икономическото им развитие



Предложения за създаване на условия за 
провеждане на регионална политика

Второ, на регионално равнище, политиката е насочена към:

• използване потенциала за развитие на регионите; 

• създаване на връзки с центровете на растеж;

• намаляване на вътрешнорегионалните различия, чрез 
оказване целенасочено въздействие върху развитието на 
териториите, които са под критична граница например 50-
75% от средните регионални стойности  по 
ключови/обобщаващи показатели за развитие.



Предложения за създаване на условия за провеждане на 
регионална политика

Предлаганите промени предполагат:

• Регионалните съвети за развитие да станат постоянно 
действащ управленски орган, начело с Регионален управител. В 
тях да влизат представители на държавата и на общините, т.е. да 
се превърнат в институции за координиране и стиковане на 
националните и местните интереси. 

• Изграждане на Оперативните програми на регионален 
принцип. Регионалните съвети да управляват Оперативните 
програми, които да носят имената на съответните региони – ОП 
„Дунавски район“, ОП „Черноморски район“ и т.н. Тези програми 
да включват мерки от сега съществуващите Оперативни програми 
за съответния район, вкл. и ПРСР.



Основни насоки на промени

• Първо, държавната политика за регионално развитие да се насочи 
предимно към финансиране на центрове на растеж, като политиката 
по сближаване да играе поддържаща роля, която да предотвратява 
формирането опасни териториални диспропорции;

• Второ, да се премине от секторно към регионално планиране, 
управление и изразходване на средствата. На равнище регион да се 
извършва координация на секторни политики с цел максимално 
ефективно използване на потенциала и ресурсите на територията, а не 
както е сега – регионална проекция на секторни политики, които 
използват само необходимите им териториални ресурси и от 
позициите на отделния регион се получава абсолютен дисбаланс, 
съчетаващ дефицити на едни и излишъци на други ресурси.


