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Резюме: Защо Европа на регионите? Основната теза на тази студия е, че 

регионите са резултата от процес на търсене на обединителна териториална единица 
на поднационално ниво, която да не съдържа ярките национални различия, 
включващи и значими политически характеристики и интереси; да отразява базови 
човешки потребности, свързани с труда, обитаването, отдиха и обслужването. 
Регионите не са нов вид териториална единица а добре оформена през Средните 
векове форма на териториална организация, пренасяща своя опит на територията на 
днешна Европа. Студията отговаря на въпроса: Можеха ли старите български окръзи 
да изиграят ролята на статистически териториални единици за планиране? 

Други важни въпроси, които намират отговор са: Как отворената европейска 
територия за свободно движение на стоки, хора и капитали провокира нови 
регионални образувания и социално-икономически граници? Възможно ли е отделен 
регион да фалира и какви ще бъдат последиците от това? Дали въпросът за съдбата 
на националния суверенитет задържа или развива европейската икономика и 
култура? Можем ли да приемем регионалността като разширена локалност? 
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Abstract: Why Europe of regions? The main thesis of this article is that regions 
comes as a result of searching process unifying territorial unit on under national level, 
which does not contain bright national differences, including significant political 
characteristics and interests and to reflect basic human needs, connected with labor, 
habitation, rest and maintenance. 

The regions are not new category but historically well-grounded phenomenon 
born in the Middle Ages and transfer its experience in now day territorial organization of 
Europa. The article answer the question: Did the former Bulgarian districts, particularly 
or unified were able to play role of statistical units for planning in today’s European 
Union? 

One of the main questions treated in this article are: How the open EU territory 
free trade and movement of people provoke new regional constitutions and social-
economics borders? Is it possible for particular region to go bankrupt and what are 
consequences? Does the topic of national sovereignty prevent or develop EU economy 
and culture? What are interpretations of Bulgarian sovereignty in the folio of EU 
membership? Can we accept regions as widen municipalities? 
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Разклатеното господство на локалността 
 

Регионализацията се определя от източниците, мащабите и 

последиците от дадено въздействие. Тя е виртуална категория, чиято 

универсалност се подкрепя от многообразието на проблемите, 

придобиващи регионален характер. Всъщност, ако нещо заслужава 

научно внимание, това е въпросът за границите на локалното, 

регионалното и глобалното, чиято флуидност през последните 20 

години рязко се увеличи за сметка на новите технологии в 

комуникациите. 

Повдигам тези въпроси в желанието си да осъществя, както 

казва Конфуции, „пречистване на имената“, т.е. да се установи 

максималната смисленост на именуването от гледна точка на 

политическия, административния и културния дискурс. 

Регионализацията е естествена последица от политико-

икономическото, административното и културното развитие на 

определена територия и възникналата вследствие на него цялостност. 

Само по изследователско-експертен път може да се установи кой от 

четирите главни фактора има превес, тъй като всеки от тях има своя 

самостоятелна динамика. 

Точно както и понятието регион, регионализмът има 

многообразно значение, поставящо го в различни контексти, според 

действията и последиците от тях. Част от тях приемат за значима 

повече икономическата му платформа, а други политико-

административната или културната1. 

В основата на регионализацията и регионализма, обаче, стои 

частичната автономност, породена от качество или набора от 

качества, което прави българските региони трудно разпознаваеми, тъй 

като регионализацията не се свързва с автономността в общоприетия 

и политически смисъл, а се изгражда на базата на 

административността и управленската необходимост. Той е набързо 

                                                 
1 Виж подробно. Икономическа енциклопедия. НИ. С., 2005г. стр. 688 
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изграден изкуствен мост между все по-обективното глобално и най-

традиционното - локално или местно начало. Двете категории са 

твърде раздалечени в смисъла и съдържанието си и сравняването им е 

доста трудно и донякъде безсмислено, ако не се използва междинно 

териториално звено - в случая региона (областта). Значението на 

„местен“ в никакъв случай не бива да се търси в контраста с 

„глобален“, а в същностните самостоятелни претенции за съдържание, 

което поставя на преден план свързаността с мястото (вкопаност в 

мястото), носещо конотацията на „установено на мястото“, отнасящо 

се до националното метонимично и идеологически. Този подход 

изтъква на преден план значимостта на културно-икономическите 

пред политико-административните фактори. 

Освен с частичната автономност, регионализацията се 

характеризира и с поддръжка и застъпничество за интересите на 

конкретна територия. Това, което се определя като местен (в случая 

регионален) патриотизъм. Той обхваща поведението не само на 

политическото тяло на региона, но и на обществеността, участваща 

непряко в предлагането и взимането на решения от регионално 

значение. 

Четирите нива на териториалност – локалното, регионалното, 

националното и глобалното, не могат да бъдат разбрани, ако не се 

изясни критериалната база за търсената приоритетност. В контекста 

на човешкото обитаване и дейност, съотношението и значимостта им е 

повлияна основно от вида труд, бита и технологичния прогрес. В друг 

контекст - на комуникативността, имаме зависимост от разстоянията, 

образователната система, пътната мрежа и технологиите. 

Локалната или общинската форма на човешко съществуване е 

владяла Европа до началото на феодализма. За негово начало се 

смята времето след падането на Западната Римска империя и 

нашествието на варварите - около X-XI век. По съдържание и функции 

това е политико-правна система. Феодализмът се определя от 

феодалното имение, главната движеща сила на общественото 
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развитие. Характеризира се с господството на аграрните отношения, 

едрата поземлена собственост, комбинирани с дребното стопанство на 

самостоятелните производители и доминирането на натуралното 

стопанство. Акцентира се върху антагонистичния характер на 

феодалната формация. Основното противоречие се търси между 

селяни и феодали, между занаятчии и патрициат. Именно уедряването 

на земята, характерът на аграрния бит и отношения хомогенизират по-

голяма територия от общинската и придават не само политико-

административна, но и икономическа и културна завършеност и 

цялостност на графствата, лендерите и болярствата, които в много по-

късен исторически период ще се превърнат в познатите ни региони, 

разбира се с много по-голяма социална, производствена и културна 

съдържателност и пъстрота. През този исторически период и в 

отсъствието на глобалността, строгите национални граници са 

рамкирали икономико-културната идентичност и не са позволявали 

лесното им и особено принудителното им смесване с други. Границите 

на регионалността са очертавали полето на вътрешнодопустимото от 

националния модел разнообразие на възможностите и са били 

основата на вътрешнонационалната пазарна конкуренция, изиграла 

изключително прогресивна роля за бързото развитие на капитализма. 

Доминирането на локалността е била търпима дълго време 

предимно на културно ниво, поради внасяното от него разнообразие, 

но в епохата на късния феодализъм, макар и организирано на местно 

равнище, аграрното производство и неговата огромна територия е 

оформяла вече големи, еднообразни в дейността си пространства, 

далеч от размерите на локалността. Чрез търговските отношения те 

започнали да „атакуват“ и националните граници. 

„През ранното Средновековие по редица показатели, 

включително по пространствени индикатори, в Европа се очертавали 

около десет относително самостоятелни района с обособени държавни 

и етнически структури. По хронологичен принцип на първо място може 

да бъде поставена Източната Римска империя, а на второ по значимост 
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– франкската държава. Апенините, Пиренеите и Южна Галия 

образуват третия район, а четвъртия – земите на Германия. Южните 

славяни, респективно българските славяни, Сърбия, Хърватско и 

Словения, заемат петия район, а шестия – Чехия, Полша и Унгария. 

Скандинавският полуостров образува седмия, Британският остров - 

осми район. Деветият обхваща Киевска Рус, а десетият – държавите, 

възникнали в Източна и Централна Европа.“2 

Регионализирането в древна Гърция има значима история и 

резултатите от него присъстват в съвременното райониране на 

страната. Древногръцките региони съществуват като територии с ясно 

очертани граници и сходна историческа съдба. По този начин гърците 

обединяват историята с географията и икономиката и аргументират 

обединителните признаци за определението регион. Всъщност той 

обединява историческата с географската област, като историческата 

съдба е следствие от наличния ресурсен потенциал, общия поминък и 

съществуване, като резултат от определен вид управление. 

Регионите на древна Гърция са описани от историците и 

писателите и и са част от гръцката митология. Една част от регионите 

са били формирани изцяло на географски принцип и границите им са 

се формирали изцяло на физико-географски принцип (планини, реки, 

хребети). Те са останали относително постоянни във времето, 

независимо от случващото се в техните граници и историческата съдба 

на населяващите ги народи. Такива са регионите в Пелопонес. 

Древногръцките племенни разделения структурират Централна Гърция 

на регионите Бетония, Фокида, Дорида и трите части на Локрида, 

запазили се и до сега, благодарение на отсъствието на политически 

принципи при формирането им, така характерни за Епир, Македония, 

Тесалия и гръцка Тракия. 

 

                                                 
2 http://www.teenproblem.net/f/viewtopic.php?t=310841, отворен на 31.08.2011 г. в 

11:54 ч. 
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Регионализиране на Древна Гърция3 

 
От очертаната по-горе тенденция на бурно икономическо и 

културно развитие следва колониалният период в развитието на 

капиталистическите държави, които изграждат колониализма на 

относително същите принципи, чрез които е структуриран феодализма 

– разпределянето на територия, население и ресурси. 

Доста изследователи на глобализацията пропускат факта, че 

именно колониализмът е първият опит ограничено да се навлезе в 

глобалния свят и експериментира с по-голяма (дотогава немислима) 

отвореност и смесването на икономически и културни модели. 

С Френската революция през 1789 г. се поставя началото на 

големи промени, които продължават до Виенския конгрес през 1814 г. 

На него се решава кои части от Европа да бъдат разделени на отделни 

нации. Много от тези нации, които изпитват трудност със 

съгласуването на идентичността си, са основани на този конгрес. 

                                                 
3 Историко-географски области в древна Гърция. http://bg.wikipedia.org/wiki/, 

отворен на 23.09.2011 в 19:40 ч. 
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Англия и Франция съществуват и преди този период, но като цяло 

Европа в сегашния си вид е създадена през XIX век, чрез създаването 

и организирането на нови нации. Това е станало по различни начини и 

под въздействието на различни фактори. Един от начините е 

свързването на области, в които населението говори един и същ език, 

чрез едно правителство. Хората в области с еднакъв език и религия са 

много по-близки един с друг и по-сплотени, тъй като могат активно да 

общуват помежду си и да разбират начина си на мислене. 

Други обединителни фактори са военната и икономическа 

политика, религиозните и културни връзки. Според С. Хънтингтън: 

„Възниква нов световен ред, основан на цивилизационен принцип: 

обществата, които имат културни сходства, си сътрудничат; опитите да 

се прехвърли дадено общество от една цивилизация в друга са 

неуспешни; страните се групират около водещите или основните 

страни от своята цивилизация.“4 

 

Нормативно обслужената субективност 

 

Европа е претърпяла редица важни промени през последните 

десетилетия и продължава да се променя. Това от една страна създава 

несигурност, но от друга е възможност за нови решения на стари 

национални или регионални проблеми. Точно тези обстоятелства, 

формирани от търсенето на сигурност за по-продължителен период от 

време, кара хората да се доверяват на териториална организация, 

базирана на местната култура, езика и историята, което всъщност са 

регионите или провинциите. 

Именно с тази естествено обоснована и неотменно изграждаща 

картата на развития капитализъм и днешна Европа картина на 

регионите трябва да се съобразим, когато си задаваме един от 

основните въпроси - „Защо Европа на регионите?“. Това, обаче, е 
                                                 
4 Хънтингтън, Самюъл. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуване на световния 

ред.. С., Обсидиан 1999 г. стр.21 



8 

 

аргумент и за отговора на друг фундаментален въпрос - „Обективна 

категория ли са европейските и в частност българските региони?“ 

За логиката и времевата последователност, в която са се 

развивали военно-феодалните отношения за европейските страни, 

отговорът на втория въпрос е ДА. Основен подвъпрос е: До кога тази 

обективност е била валидна? И отговорът, макар и строго практичен, 

не е лесно оборим: Докато границите и съдържанието им са 

формирани от ресурсно-производствена цялостност, а не са единствен 

резултат от административна необходимост, и в периода на 

съществуването си са доказали възможността да самоуправляват 

значителна част от делата си. 

Що се касае до страната ни, отговорът на този въпрос е съвсем 

пряк и е: За България районите (регионите) за планиране не са 

обективна категория, а са създадени на административен принцип за 

да удовлетворят изискванията на Регламент 1260/1999 на 

Европейския съюз, уреждащ реда и условията на получаването на 

средства от Структурните фондове на Съюза. Отговорът е пряко 

свързан с успеха на водените преговори за присъединяването на 

страната ни към ЕС по глава 21 „Регионална политика и координация 

на структурните инструменти“. 

„В Официалния вестник на ЕС бе публикувано решение на 

Комисията от 26 март 2007 г., с което се изменя списъка с регионите, 

за които се отпуска финансиране от Структурните фондове по линия 

на цел "Сближаване". Решението 2007/189/EO постановява да се 

включат в списъка и регионите от България и Румъния - за България 

това са: BG31 Северозападен, BG32 Северен централен, BG33 

Североизточен, BG34 Югоизточен, BG41 Югозападен и BG42 Южен 

централен. 

В друго решение на Комисията - пак от 26 март (2007/190/ЕО), 

се разширява и списъка с регионите и областите, за които се допуска 

финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) - 

трансгранични и транснационални действия за регионално 
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сътрудничество. В това решение фигурират същите шест български 

района, със същите кодове: от BG31 до BG42. Към тях е добавен и 

подсписък с трансграничните райони - BG311 Видин, BG 312 Монтана, 

BG 313 Враца, BG 314 Плевен, BG 321 Велико Търново, BG 323 Русе, 

BG 325 Силистра, BG 332 Добрич, BG 413 Благоевград, BG 422 

Хасково, BG 424 Смолян, BG 425 Кърджали. Съдейки по цифровите 

кодове на посочените райони, ЕК е възприела териториалното деление 

в Стратегическата рамка - примерно Плевен е част от Северозападния 

район“.5 

Що се отнася до българското законодателство обаче, никъде 

засега не са законово уредени новите граници на районите за 

планиране по NUTS II. Досегашните им наименования се съдържат и в 

сега действащия Закон за регионалното развитие (ДВ - 21 март 2006 

г.), в него обаче териториалният им обхват е различен от този, който е 

вписан в Националната стратегическа референтна рамка. Изглежда 

при подготовката на НСРР Министерството на финансите е 

изпреварило - ако не и заобиколило - решението на националния ни 

парламент. 

На 15 март 2007г. пред Портал ЕВРОПА ресорният зам.-финансов 

министър Любомир Дацов коментира, че шестте района NUTS II са 

определени за вътрешни статистически цели и "... това по абсолютно 

никакъв начин не пречи на процеса за подготовка на проектите". Тези 

неща "не са чак толкова съществени"…6 

                                                 
5 http://europe.bg/htmls/page.php?category=82&id=7707, отворен на 19.02.2011г. в 

22:45ч. 
6 Пак там. (този текст е част от питането в секцията "Въпроси и отговори" в сайта на 

МФ по отношение на проектите по ФАР): Министърът на регионалното развитие Асен 

Гагаузов съобщава още през август 2005 година, че МС е решил да промени 

границите на районите за планиране заради приетите стандарти на ЕВРОСТАТ за 

териториалните единици в рамките на ЕС. Според последните правила на ЕС, в един 

регион трябва да живеят минимум 800 хиляди и максимум 3 милиона жители. В 

Северозападния и Югозападния райони за планиране жителите са значително под 

изискуемия минимум. Министерски съвет избра варианта, при който 
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Целите на регионалната политика на ЕС бяха обслужени 

нормативно основно с приемането на Закона за регионалното 

развитие, който цели определянето на целите на регионалната 

политика на България, и по-точно: „създаването на балансирано и 

устойчиво развитие на районите в Република България; създаване на 

предпоставки за намаляване на междурегионални и 

вътрешнорегионални различия в икономическото развитие на 

страната; осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите 

на населението; Развитие на трансграничното сътрудничество7.“ 

Относителността на този така ясно заявен стремеж проличава във 

факта, че почти 20 години след създаването на този закон и 

цитирания текст, социално-икономическите различия между 

Северозападния, Югоизточния и останалите региони са се 

задълбочили и са достигнали границите на полярността… 

Северозападният район е най-малък (9,6% от територията на 

страната), с най-малко население – 512 593 души, с най-малко 

градове – 23 и най-малко населени места – 395. 

                                                                                                                                                         

Северозападният район за планиране ще включи Видин, Монтана, Враца, Плевен и 

Ловеч. Последните две области излизат от Северния централен район, в който вече 

ще влизат областите Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище и Разград. Според 

новия план Северният централен район се обновява също с две области и това са 

Разград и Търговище, които досега се намираха в границите на Североизточния 

район за планиране. Най-малко промени стават в Североизточния район, от който се 

изваждат само областите Разград и Търговище и остават Силистра, Добрич, Варна и 

Шумен. Единствената промяна в Южния централен и Югоизточния райони за 

планиране е, че област Стара Загора се прехвърля от първия във втория планов 

район. В обхвата на Южния централен район остават областите Пловдив, Пазарджик, 

Смолян, Кърджали и Хасково. А в Югоизточния район за планиране вече ще влизат 

Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Непроменени остават единствено границите 

на Югозападния район за планиране, в който са включени областите София-град, 

Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник. 
7 Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр. 14/20.02.2004 г., чл.2. 

 Виж също: Юлияна Гълъбинова, Политиката на регионално развитие в България, 

стр. 3-4.  
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Съществен интерес би представлявал и отговорът на един друг 

въпрос: Би ли било по-обективно едно обединение на старите окръзи 

преди закриването им и би ли обслужило по-пълноценно регионалната 

политика на Съюза? 

Отговорът е „да“ с доста голяма условност, касаеща факта, че и 

тогавашните окръзи бяха създадени като административно-

териториални единици, но вследствие на управлението им и 

насочването на капитали, включващи политика за изравняване на 

степента им на икономическо и социално развитие, те бяха добили до 

голяма степен завършеност и цялостност, но имаха и съществени 

различия. Освен това, въпреки политиката на сближаване, 

тенденциите в тях не бяха насочени към постигането му. След 

закриването им, причината за което бе изцяло политическа, и 

загубата на положителната инерция в изравняването им, през 1999 г. 

се случи именно това. През м. януари президентът на Република 

България с указ утвърди границите и административните центрове на 

сегашните 28 области. Те съответстват на ниво NUTS3 от 

номенклатурата на териториалните единици за статистически цели на 

Евростат в ЕС. С постановление №109 от 28.05.2004 г. на Министерски 

съвет бяха определени центровете на 6-те района за планиране, 

отговарящи на нивото NUTS2. Територията на районите за планиране 

агрегира територията на съставящите ги области8. 

За съжаление, старият политически (тоталитарен и непрозрачен) 

подход бе приложен и при формирането на центровете на 6-те 

планови региона. Скандална е случката с гр. Плевен, който според 

Закона за регионалното развитие бе посочен като център на Северния 

Централен район, а според извадки от официалния вестник на ЕС, 

Плевен бе присъединен към Северозападния планов район. Кметът 

Найден Зеленогорски се възмущава от това решение и обявява, че с 

него: „…се възстановяват старите комунистически практики по-малки 
                                                 
8 Виж Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013г., 

стр. 51 
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градове да стават центрове на региони за по-големите, както 

навремето Плевен бе в Ловешка област. През годините, когато 

вървяха разговорите за новото планиране на страната, ние правихме 

хепънинг, подписка, четири декларации от Общинския съвет са 

изпратени до институциите на централно ниво“. Самият кмет прави 

заключението, че вероятно лобито на Плевен в София в централната 

власт или не работи достатъчно ефективно, или не е толкова силно, 

което показва по възмутителен начин, че важни решения за 

регионалното и общинско развитие в страната са взимани без 

участието на главните заинтересовани органи. И всичко това в страна, 

декларираща че е демократична и едновременно с това членка на ЕС. 

Що се касае до отговора на въпроса – Защо Европа на регионите, 

авторът защитава тезата, че религиозната хомогенност, ранната 

ефективна и доста устойчива териториално-икономическа организация 

на водещите в развитието си европейски държави, както и свободното 

движение вътре в границите на Европейската общност са основанието 

за търсенето на обединителна териториална единица на 

поднационално ниво, която да не съдържа ярките национални 

различия, включващи и значими политически характеристики и 

интереси; да отразява базови човешки потребности, свързани с труда, 

обитаването, отдиха и обслужването; размерните им параметри и 

управленски структури да надхвърлят местните нива и да отразяват 

комбинацията между местните и националните виждания и 

потребности. 

Именно регионът с недотам строгата си дефинираност и свобода 

в избора на вида политико-икономическо управление, с вътрешно-

териториалното си „посредничество“ между двете териториални нива 

(местно и национално) и с двата си същностно различни вида 

управление – национално и локално, отговаря на тези условия. Това, 

обаче, не става безусловно, а се осъществява чрез ясно формулирана 

система от фактори и условия, които различните територии използват 

с голямо разнообразие, в зависимост от поставените цели. 
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Преценяването на възможностите на регионите през тези системи от 

фактори ни дава представа за различията и възможностите им. 

Например, според Ларс Нордстрьом9, „…регионът трябва да 

притежава в подходяща комбинация физически производствени 

фактори, законов ред и система и независими и квалифицирани 

личности.“ 

Дори и бегъл, незадълбочен поглед върху тези три критерия ни 

убеждава колко много трябва да се направи у нас, за да могат 

българските региони да се превърнат в реални териториални единици 

за планиране и управление според европейските представи и 

традиции. 

“Регионите не са просто непланирани резултати от 

икономически, социален и политически процес, но често са обмислен 

продукт на процеси ръководени от тези, които имат силата да 

управляват в обществото, като използват пространството и създават 

места в преследване на целите си” (Jonston,1991, p.68) 

„В този свят, все по-често обясняван като място за наводнения, 

твърде много от нашите формално демократични политики са 

организирани териториално” (Massey, 2004, p.9) 

 
 

„Войната“ на регионите и новите вътрешни граници на 

Европа 

 
Хипотезите за възникването и отстояването на регионите като 

общоевропейски териториални единици могат да бъдат няколко: 

− ЕС задава стандарта за регион. 

− Всяка държава си разработва самостоятелно и автономно 

оптимални варианти за броя, размера и структурата на 

регионите. 

                                                 
9 European’s Developing Regions-Reality or Chimeric?, Regional Development Strategies 

in the EU. Europe 2000+. Brugge 1996, pp.43 
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− Смесен вариант – EС задава основни количествени параметри, 

а националната държава адаптира административно-

териториалното си деление към изискванията на тези 

параметри. 

В практиката, която виждаме от създаването на Европейския 

съюз, а най-вече от приемането на България за равноправен неин 

член, надделява третата хипотеза. 

От средата на 1990 г. започва сериозен интердисциплинарен 

дебат на тези тема - „Отделен ли е регионалния свят?“. 

Икономическият географ Майкъл Сторпър (Michael Storper) взе 

активно участие в него и защити тезата си, че докато за други автори 

до средата и късните години на 20 век “регион” бе просто остатъчна 

категория, то според него регионите са просто “резултат от по-дълбок 

политико-икономически процес”. (Storper, 1997. p. 3). Сегашната 

епоха вижда региона като представящ фундаменталните основи на 

икономическия и социален живот. Същото мнение споделя и 

икономическия географ Джон Агню (John Agnew), който заключава, че 

скоро след изчезването си като последица от форсираната 

глобализация “регионалната икономика и политическите различия 

изглежда се съпротивляват и се предполага, че трябва да бъдат 

разглеждани повече като производни на безпространствени процеси.” 

(Andrew, 200, p. 101). Подобни становища защитават и 

представителите на групата за нов регионализъм (Keating, 1998; 

Lovering, 1999; MacLeod, 2001a; Ward and Jones, 2004; Hadjimihalis, 

2006a; Harrison, 2006; Lagendijk, 2006) 

Някои забележителни мнения за това включват: 

„Изобилие от проучвания осветява забележителното нарастване 

на просперитета на определени икономически територии. Примери за 

това са: Калифорнийската Силиконова долина и Район 128 в 

Масачузец, а също и така наречената Трета Италия“. (виж Sabel, 1989; 

Scott, 1998, Saxenian, 1994; Cooke and Moran, 1998); 
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„Огромен резервоар от изследвания, документиращи как 

субнационалните региони са мобилизирани като политически 

територии в комплексна система на мулти ниво на управление, по-

особено в Европа“. (Bulmer, 2002; Hooghe and Marks, 2003; Brenner, 

2004; Pikeand Tomaney, 2004; Jones, 2005) 

„Изследвания, разкриващи как определени региони са били 

конституирани или реконституирани като културни пространства на 

демокрацията, често скалъпвани в резултат на действията на 

политици, обявяващи се за бунтовници“. (Paasi, 2001; Batt and 

Wolczuk, 2002; Bialasiewicz, 2002; Jones, 2004, Jones and MacLeod, 

2004). 

Въпреки това, твърде пространствената лексика, която укрепва 

този нов регионализъм или по-точно нови регионализми (Painter, 

2007), беше предизвикана по-късно от едно сдружаване на географи, 

базирани предимно във Великобритания, които адвокатстваха 

радикално “обоснованата” връзка с науката за градовете и регионите 

(Allen и др., 1998; Allen, 2004; Аllen and Cochrane, 2007; Amin и др., 

2003a,b; Amin, 2004; Massey, 2007). В основата на техните твърдения 

е отричането на териториалната и ранговата логика, която заменят с: 

“…едно адекватно разбиране на региона може да се получи само за 

сметка на концепция за места, които се отличават с отвореност, 

непрекъснато родство и вътрешно разнообразие (различие)” (Allen и 

др., 1998 г., стр. 143). 

В съответствие с това алтернативно пространствено въображение 

се развива настояването да се мисли за регионите като за мрежа от 

разпрострени социални отношения (връзки), проявяващи се не само в 

една част от територията, а в комплекса и и в непривързани мрежи от 

центрове (Allen и др., 1998, стр. 65). 

Става съвсем ясно, че, според интерпретацията, понятието 

„регион“ има множество разбирания и това налага разглеждането му 

винаги според контекста на конкретно изследване, обсъждане или 

цел. Едно обаче е безспорно – понятието „регион“, поради същността 
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си и високата степен на неопределеност, е изключително пригодно за 

процеси, които протичат динамично, надхвърляйки границите на 

обособени административно-териториални единици. Това включва 

разнообразие от политически (сравнителните политически 

изследвания), икономически (трудовите пазари), социални, военни10, 

здравно-застрашаващи процеси (епидемии и зарази), природни 

бедствия и др. 

За да бъде определено точното място и ролята на регионите в 

европейското пространство, трябва да се имат предвид конкретни 

процеси, тъй като генерализирането на качеството им би довело до 

сериозни грешки и заключения. Например Европейският съюз 

стартира през 1951 г. като „Обединение за въглища и стомана“ и се 

регионализира на основата на индустриални, търговски и демографски 

фактори. В момента с увеличаваща се тежест са факторите свързани 

с: култура, гражданско общество, идентичност и нагласи. Отдавна е 

ясно, че територията на ЕС не може да се разглежда като хомогенен 

пазар със сходни възможности за развитие. Различията могат да се 

намерят в различните части на Съюза, в рамките на една държава 

(дори и доста развита) и между държавите. Тези различия изискват 

разработването на регионални политики за туширането им и са 

свързани със специфични инструменти за развитие, които ЕС е създал, 

за да подпомогне индустриалното развитие в старите индустриални 

области или да подкрепи създаването на нови администрации в слабо 

населените области. Например, подобряването на инфраструктурата 

изисква важни регионални корекции в различните части на Обединена 

Европа. Отделните държави все още са отговорни за регулирането на 

                                                 
10 Виж Lee, Sunny.  "The Obama Administrationâ€™s National Security Strategy 

in Northeast Asia: How to Reorganize Military Security Line" Paper presented at 

the annual meeting of the International Studies Association Annual Conference "Global 

Governance: Political Authority in Transition", Le Centre Sheraton Montreal Hotel, 

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, Mar 16, 2011 Online <PDF>. 2011-03-29 

<http://www.allacademic.com/meta/p500620_index.html> 
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регионалните различия и за предоставяне на възможността всеки 

регион да се развива в рамките на собствените си граници. 

Продължителната интеграция на Европа, обаче, и намаляване на 

значението на националните граници като икономически бариери 

засилват конкуренцията между регионите и регионалните различия 

стават много по-ясни. В съвсем близко бъдеще (което ще е по-

отдалечено за Румъния и България) националното изравняване на 

регионите ще бъде заменено с политики на изравняване, надхвърлящи 

националните граници, и ще създаде нови центрове на растеж. Това 

ще породи икономическо анексиране на територия на една държава 

към друга (ако те са съседни и членки на ЕС) и ще промени 

съществено жизнения и стандарт, свързвайки го с други, по-високи 

темпове на растеж и социално-икономическа дисциплина. За 

съжаление, поне в близкото бъдеще, това няма да важи за България, 

поради граниченето и със страни, членки на ЕС, които не я 

превъзхождат така решително, че да я стимулират за по-висок 

икономически растеж и финансова дисциплина. 

Тъй като икономическия просперитет на даден регион е пряко 

свързан със заетостта и с качеството на човешкия фактор, то 

оттеглянето (емигрирането) на население от слабо развитите региони 

ще ги направи лесна териториална „плячка“ за съседни бързо 

развиващи се региони, имащи технологично предимство главно като 

териториално-пространствен ресурс, необходим за екстензивно 

нарастване. Особеното е, че тези територии може дори да не са в 

съседство, но да захранват икономиката на други региони от ЕС, в 

които живеят негови предприемчиви граждани, предприемащи 

„инвазията“. Опитите направени в България от испански 

предприемачи, които засяха огромни, неизползвани от родните ни 

земеделци, площи в пловдивското поле с чушки, които впоследствие 

изнесоха и продадоха, и на гръцки фермери, които садиха бамя в 

хасковско и по същия начин я изнесоха печелившо, показва началото 

на такива модели на регионално сезонно колонизиране. 



18 

 

Що се касае до емигриращите човешки ресурси от 

слаборазвитите европейски територии и насочването им към 

регионите в по-проспериращите страни, на тези хора ще бъде 

фактически оспорено основното, декларирано от ООН право - правото 

на свободен човешки избор. Те ще бъдат насочвани към определени 

сектори на икономиката, а няма да избират свободно местоработата 

си. Подчиняването им на тази зависимост се осъществява 

благодарение на значителната разлика в стандартите на живот - в 

полза на приемащите страни. Така хора с висше и средно-техническо 

образование се принуждават да извършват сезонна или редовна 

неквалифицирана работа, което довежда до два значими дефицита и 

до получаването на некоментирания до момента контра ефект на win-

win lost-lost… Той се постига веднъж като напуснатата страна се 

лишава от качествения човешки ресурс, за образованието на когото е 

вложила средства, и втори път води до деквалификация на кадри 

общо за ЕС. 

Такива видове взаимодействия повдигат въпроса за границите на 

регионите. Този въпрос може да бъде разглеждан като се имат 

предвид няколко ясно видими тенденции в развитието на 

европейското териториално пространство. Те са: 

o Доскоро смятаните за непроменими граници на Европа се 

промениха драстично и поради динамиката на 

глобализацията нямаме основание да смятаме, че този 

процес е приключил. Националните граници не са 

единственият стабилизиращ политико-исторически фактор; 

o Въздействието на значителна част от важните за социално-

икономическото и историческо развитие на Европа решения 

надхвърля националните граници; 

o С присъединяването на нови и нови държави, членки на 

Общността, различията между отделните географски райони 

значително нараснаха и затвърдиха мнението, че на ЕС не 

може да се гледа като на обединен хомогенен пазар. Може 
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дори да се твърди, че броят на областите, които имат 

различен потенциал и проблеми, нараства. 

Съществува и още един важен въпрос - кои от регионите в 

Европа са достатъчно формирани и устойчиви, така че да запазят 

границите си постоянни в бързо променящия се свят? 

Какъвто и разговор, обаче, да се води за границите и 

съдържателността на регионите, трябва да се има предвид 

предварително дефинирания им обхват и вида на наблюдаваните 

процеси. 

Смисълът на приемането на регионите като основни 

териториални единици в европейската политика за стимулиране и 

развитие е в тяхната относителна недефинираност и поради това - 

висока степен на възможност за най-обща сравнимост. Твърде 

конкретната политическа, икономическа и природна характерност, 

която притежават националните и общински територии, ги прави 

непригодни за сравнение и управление в общоевропейски план. 

Съществуват спорни мнения относно формирането на границите 

на регионите в Европа. Едно от заслужаващите внимание е, че 

съвременните информационни технологии ще разрушат границите на 

регионално ниво и ще бламират регионалното развитие. Във време, в 

което Европа, макар бавно и неуверено, се превръща в безгранично 

пространство и общество, не трябва да се правят опити за създаването 

на нови граници или прегрупиране по административен път. 

Основният въпроси е: Дали проблемът за създаването и управлението 

на регионално ниво е реален или представлява теоретично 

обосновано виждане и мечта, чиито основания са политически, 

преследващи преразпределение на силите? 

В теоретичния и практически дебат за регионалното 

пространство се отделят три вида дискусии. Първата засяга вида и 

структурата на институциите. Втората – индустриалната организация и 

сделките. Третата се фокусира върху технологичните промени и 

ученето. Резултатът от тези дискусии ни убеждава да твърдим, че 
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регионът представлява най-важното териториално равнище на 

икономическа координация при капитализма. Главната и необходима 

роля на регионите се изразява в развитието и управлението на това, 

което Доси (1984 г.) и по-късно Лундвал (1988, 1990 г.)11 нарича 

„нетърговско взаимодействие“ и което включва: формите на 

споразумяване, неформалните правила и обичаи, координиращи 

икономическите участници в условията на несигурност. Именно тези 

връзки образуват специфичните качества на регионалното 

производство и определят формата на географско диференциране на 

направеното и на начина, по който това е сторено. Целеният резултат 

в крайна сметка е повишаване равнището на богатството и темповете 

на растеж на регионите - основни характеристики, интересуващи 

света на капитализма. 

Дебатът около структурата на институциите и индустриалното 

разделяне защитава предимствата на историческия модел на малкото 

предприятие, основано на гъвкавостта и високата специализация, 

разделяйки го от ерата на следвоенното масово производство. 

Основни защитници на този модел са двамата италианци - Пиоре и 

Сабел12, които се явяват продължители на мисленето на бившия 

студент на Алфред Маршал – Джакомо Бекатини. Съвместното им 

споменаване е важно, тъй като двамата автори правят аналогия с 

това, което се случва в Италия и Маршаловата идея за 

„индустриалните райони“ в края на XIX в. в Англия. Заслугата им е, че 

съчетават икономическите характеристики на индустриалните райони 

с подкрепящите ги социо-културни характеристики при разглеждането 

на междуфирменото взаимодействие в индустриалните райони. 

Технологията на производството и влагането на труда в 

произведените продукти не са резултат от стремежа да се следва 

някаква глобално-оптимална, предвидима добра практика за всеки 

сектор. Те са по-скоро резултат от институционален натиск и решения 
                                                 
11 Цитирани от Michael Storper, The Regional World, The Guilforg Press, 1997, pp.5 
12 Piore and Sabel (1984); виж също така Sabel and Zeitlin (1985) 



21 

 

правени в предишни периоди, касаещи производството на продуктите 

и техните пазари, и посоката на развитието им не е непременно към 

грандиозен растеж или интеграция, а по-скоро напротив. Напълно 

възможно е продължаването на съществуването на стари, но все още 

ефективните организационни форми да съществуват заедно със 

съвременните в един и същ производствен сектор. 

Гъвкавостта и специализацията ще продължават да са основна 

алтернатива на масовото производство, тъй като именно те го 

замениха след Втората Световна война и доказаха предимствата си в 

един дълъг следвоенен период до сега. Още повече, че 

предпочитанията на потребителите имат тенденцията все повече да се 

индивидуализират и този навик, създаден през ранното развитие на 

капитализма, в момента ги конфронтира с интереса на производителя, 

който не се нуждае от чак толкова дълбоко „влизане“ в 

потребителските предпочитания на клиента и задоволяването му в 

ущърб на корпоративната печалба. 

Разделянето на света на икономически и военни блокове или, 

ако предпочитаме по-позитивния глагол – включването на страните в 

икономически и военни блокове, беляза процеса на неговото ново, 

мащабно и именно поради това - безпрецедентно разделяне. 

Както твърди Дик Ленърд13, за основен катализатор на 

създаването на Европейския съюз следва да се приеме политиката на 

Адолф Хитлер и по-точно империалистическата му политика за 

завладяването на Европа, обединила след 1945 г. най-пострадалите от 

нея страни от Западна Европа. Общите загуби и процесът на 

възстановяване със сигурност са стимулирали съпричастността и 

корпоративността на традиционно демократичното западно-

европейско гражданство и отразяващото тази демократичност 

политическо представителство. Но след такава тежка криза са се 

формирали и нови очаквания и планове за бъдещето. Новите 
                                                 
13 Ленърд, Дик. Справочник за Европейския съюз. Девето издание. Делегация на 

Европейската комисия в България.С., Минерва, 2006г. стр.3 
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технологии, които войната е стимулирала, са напирали нетърпеливо 

да намерят своето цивилно приложение, а разпространението им е 

отразило духа на корпоратизма. Завършеност е придал неотменния 

фундамент на тази част от Европа, върху която столетия се е градила 

ценностната система на всеки неин гражданин и демократичността – 

културата и религията.14 

Съвсем естествено корпоративността в тези начални стъпки се е 

базирала на идентичността и не напразно първите обединили се срани 

са тройката от Бенелюкс (1 януари 1948 г.) - Холандия, Белгия и 

Люксембург. Малки страни с общ език и култура. 

Търсенето на тази близост плюс икономическия интерес е 

разширявала границите на бъдещия съюз за сметка на определени 

компромиси с големината или културната идентичност. За сметка на 

процентността на последната, но без да се нарушава нейния 

приоритет, както това се случи след 2005 г. 

 
Новите възможности на ожаления суверенитет 

 
Последвалото изграждане на “Европа на 15-те” създаде нови 

възможности за развитието на Европа и създаде европейското стъпало 

на глобализацията, както имаме азиатско, северно-американско и др. 

Появиха се множество коментари за отражението на обединителните 

процеси и глобализацията върху националните структури и 

националния суверенитет15. Знакът им за положителност или негатив 

зависеше от това “кой казва”, т.е. бяха в съвсем тясна връзка с 

политическия и икономически интерес. 

Съдбата на националния и местен суверенитет стана повод за 

ожесточени дебати в по-националистически настроените държави като 

Франция, Англия, Германия, Холандия и др. Към днешна дата в част от 

                                                 
14 Виж подробно параграфа Обществените ценности и нагласи.. 
15 Виж подробно проф. Рандъл Бейкър. Бъдещето не е това, което беше. С., 

Парадигма. 2007 г.  
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тези страни се дебатира широко и по въпроса за излизане от 

еврозоната и връщане на националните валути. 

Споровете, породени от твърденията за фатална загуба на 

националния суверенитет от членството ни в ЕС, не подминаха и 

България в периода на пред-присъединяването и дадоха много храна 

на противниците на съюза. Страхът от вмешателството на тогава 

наричаните външни сили, които за най-упоритите противници за 

членството ни в съюза продължават да бъдат такива и след 

присъединяването ни в 2007 г., заплашваха че ще се случи тотално 

вмешателство във вътрешната политика на страната ни, и 

предначертаваха развитието ни изцяло според несъвпадащи с нашите 

интереси и доктрини. За голяма част от привържениците на съюза това 

не беше заплаха, а спасителна панацея, в която виждаха възможност 

под силния натиск на Съюза, страната ни да се раздели с теглещите я 

назад стереотипи и международни отношения. Както се видя, не стана 

нито едното, нито другото - и двете твърдения останаха като пример 

за традиционно мислене в крайности и съвсем ясен белег за 

продължаваща политико-икономическа незрялост… 

Във всичките тези разгорещени дебати остана незададен най-

важния въпрос: Като сме разполагали (което основателно може да се 

постави под съмнение, имайки предвид дългогодишното ни участие 

във военни и икономически блокове и преди 1989 г.) с пълния си 

суверенитет - каква грандиозност сме постигнали в просперитета си, 

че сега да се съмняваме в благополучното ни развитие в рамките на 

Европейския съюз? 

Ако единствено разликите в партньорите и строгостта на режима 

и контрола са основанието за съмнението, то въздържаността от 

обобщения, свързани със суверенитета, биха били съвсем уместно 

поведение. Почтеността в разговора за суверенитета изисква най-

напред да се потърси отговор на въпроса: Равнището на днешния ни 

суверенитет ни служи като средство за разширяване на възможностите 

ни или като ограничение? 
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Заедно с дебата за съществуващото регионално групиране в 

Европа, предстои и изследването на това какви нови региони и сфери 

на влияние ще се появят при коригирането на съществуващите 

национални граници. Дали ще се оправдае твърде смелата и засега 

непочиваща на никакви научни теории или факти постановка, че 

истинското развитие на Европа ще се осъществи на регионално, а не 

на национално равнище. Единствената подкрепа за подобни 

твърдения идва от обстоятелството, че различните региони в Европа 

имат многогодишни традиции и чувства за идентичност. Тези региони, 

водещи началото си още от падането на Римската империя, са се 

противопоставяли силно на националните борби за единство, 

характерни за европейската политика от средата на XIX в. 

Тъй като регионалността се определя винаги от конкретността на 

съществуващия проблем, то в рамките на дадена територия можем да 

говорим повече за регионален проблем, отколкото е обосновано да 

говорим за регион като територия. Най-малкото заради това, че 

различните явления не се припокриват толкова точно, че да дадат 

еднаквост на границите си. Именно затова регионите са виртуални 

пулсиращи категории. Силата на пулсирането (трептенето) зависи от 

съотношението в изместването на отделните елементи, съставящи 

група явления. Например, ако заетостта е проблем за дадена 

територия, която не е община (т.е. територията е по-широка) и 

замърсеността на околната среда се откланя от правата на същото 

разстояние, и престъпността има същото отклонение, то може да се 

твърди, че територията е с ниска степен на трептене, гравитираща 

около кръга. Това формира осигурена регионалност. Ако отделните 

компоненти се откланят с различна сила, то формата на трептенето е 

разпръсната капка (с лъчи) и това символизира „затруднена“ 

регионалност, т.е. и трите проблема не могат да се нарекат 

регионални с еднаква сила, тъй като някои от тях се превръщат в 

междурегионални. 
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Регионалността може да се определи по мащабността (площта на 

разпространение) на едно явление, след като имаме количествени 

изисквания, формулирани от Европейската комисия, и по 

комплексността на група явления (след предварително аргументиране 

и доказване на тяхната обвързаност и взаимозависимост ). 

Европейският съюз отчита тези различия и освен националния 

повод (специфичната териториална организация на отделните страни-

членки) е включил и разнообразието на регионообразуващите 

фактори. Независимо от тези специфики, обаче, взаимодействието на 

основните елементи на територията (средата) и изискванията на 

разполаганите върху територията производствени и обслужващи 

обекти има свои константни качествени проявления. 

Съвременните производствени корпорации (международната 

индустрия) не са базирани на национален, а на интернационален 

принцип. Основните им сегменти (управленски, продуктов, 

производствен и свързания с реализацията) не се реализират в една и 

съща географска област, тъй като ползват предимствата на отделните 

райони, свързани с ниските цени на горивата, суровините, работната 

ръка и инфраструктурата. От четирите компонента (сегмента) най-

често в страната-майка се намира управленския. 

Научно-техническият прогрес разкъса традиционната връзка 

между производство и ресурси за много от преработващите отрасли и 

създаде възможност дейността по изследването и развитието да се 

базира в зависимост единствено от близостта до изследователски 

центрове и университети. Самите изследователи, поради добрите си 

езикови познания, не свързват местоработата си непременно с 

националната си държава, откъдето произхожда компанията, а с 

мястото, където техническите и финансовите възможности са най-

добри. 

Най-голямата конкуренция между регионите става на полето на 

продуктовото развитие, където регионите се състезават в 

предлагането на най-благоприятната среда, в която с най-ниски 
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разходи да се получи предварително известения очакван резултат. Не 

винаги, обаче, предпочитанията са насочени към ниските разходи на 

труд, каквото становище е разпространено дори сред специалисти в 

областта на регионалната икономика. Още в началото на ХХ век чрез 

първоначалната стратегия на японското производство стана ясно, че 

нискоквалифицирания труд създава нискокачествен продукт – макар и 

много евтин… Комбинацията между висококвалифициран и 

същевременно ниско заплатен труд е рядко срещана, но не и съвсем 

изключена. В масовия случай, обаче, трябва да се търси компромис с 

единия от двата фактора. 

След нарастването на ЕС от последната присъединителна вълна 

стана ясно, че нехомогенността на съюза с всяко присъединяване се 

увеличава в степени повече, отколкото са постигнатите успехи по 

сближаване на различията между страните членки. Стана ясно и това, 

че за големите компании факторът политическа стабилност е много 

по-важен дори от краткосрочните икономически предимства. Новите 

демократично прохождащи правителства от бившата социалистическа 

общност се характеризираха в началото на прехода с честа смяна на 

правителствата и промяна на политическите и икономическите 

правила и закони, факт, създаващ несигурност на потенциалните 

чуждестранни инвеститори. За повечето от тях доминиращите 

локационни фактори се ограничиха основно от комбинацията 

икономически предимства и стабилно политическо развитие. Тъй като 

вторият фактор бе относително непрогнозируем, компаниите 

приложиха стратегията за разпределение на риска, разполагайки 

производствата си в различни държави и континенти (поне един завод 

в САЩ, ЕС и Близкия Изток), като по този начин си осигуриха 

различни пазари, независимо от разстоянията и транспортните 

разходи. Предимството на тази стратегия е, че компаниите могат да 

предложат на свой риск по-благоприятни условия за локация на 

производствените мощности и по този начин да увеличат 

производствения капацитет на територията си и конкуренцията с 
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други региони, но това при условие, че функциите на регионите 

позволяват такава самостоятелност, отговорност и осигуреност на 

решенията, което в българския вариант липсва на регионално ниво. 

Контролираните тенденции в модата уеднаквиха изискванията 

към облеклото и по този начин се „стандартизираха“, позволявайки на 

производителите да съкратят разходите и да задоволят изискванията 

на големи пазари. Това доведе до изключително изгодната на 

големите производители тенденция – не те да се приспособяват към 

изискванията на регионалните пазари, а пазарите да се съобразяват с 

тях. Тези производители, които наложиха марките си на пазара чрез 

мащабната реклама, свързваща бъдещия потребител с определен 

начин на живот, световните лобита и системата за защита на 

производителите, наложи строги контролни функции на границите в 

по-развитите европейски държави, следящ и забраняващ вноса на т.н. 

ментета. Това доведе до това, марката на продукта да е по-ценена от 

самия продукт. 

Изводът е, че повечето от международно-ориентираните 

икономики не са така свързани с границите на отделните държави, а с 

по-големи или доста по-малки от тези граници области. 

Естествено тази тенденция зависи от правомощията, които 

отделните държави дават на регионите си. При федеративните 

държави това става по-естествено, тъй като вътрешно-териториалното 

деление е ясно дефинирано и правомощията са в пълната си гама за 

всяка от федеративните цялости. При утилитарните държави това е 

по-трудно, тъй като предоставянето на правомощия на по-ниските от 

националното териториални нива е въпрос на парламентарно съгласие 

и степен на демократичност. 

Регионалното развитие зави от няколко изпъкващи с особена 

яснота фактори, а именно: развита образователна и квалификационна 

система, създаваща независими и квалифицирани личности, 

физически производствени фактори и законов ред и съдебна система. 
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От пропорцията между тези групи фактори зависи мащаба и темпа на 

развитието. 

Едно от значимите предимства на регионалното деление и 

развитие, е че създава условия за конкуренция между териториите 

вътре в отделните страни, което води до преразпределяне чрез 

регионалната политика и възможностите на транспортната мрежа на 

ресурси между богатите и бедните региони. За да се избегне обаче 

предоставянето на конкурентни предимства на определени компании и 

чрез това на региони, националните държави трябва да нямат 

възможността да преразпределят ресурсите за регионално 

подпомагане за собствените си региони. Високата загуба на доверие 

на ЕС към начина на преразпределение на ресурсите по структурните 

фондове доведе до практика, напълно в разрез с подобен принцип. ЕС 

предоставя средствата, включително и по общинските конкурси, на 

държавата, а тя, чрез своите министерства, ги „доставя“ чрез 

недостатъчно незащитен от корупция механизъм на общините. 

Конкуренцията на регионално ниво би поставила под определена 

заплаха институционалната стабилност. ЕС се грижи за 

координирането на икономическите политики на равнище Общност, но 

засилващата се конкурентност на регионално ниво трябва да доведе 

задължително до създаването на правила за конкуренцията и на 

регионално равнище. 

Все пак, най-значимият фактор на развитието, включително и на 

регионалното и местното, си остава качеството на работната сила. 

Равнището и на знание и степента и на лична свобода, което 

кореспондира с едно от основните права, посочени в критериите на 

ООН за човешко развитие – правото на свободен човешки избор. 

Уменията, местоположението и качеството на работната сила, заета в 

производствената система и тази на услугите, и в бъдеще ще 

определят възможностите за развитие на регионите. 

Системата за формиране на знание (образователната система) и 

по-точно регионалното и местоположение е изключително важна част 
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от тези възможности. Правилното и мрежово разполагане на колежите 

и университетите по региони създава възможност освен за набор на 

качествена сила и за създаване на високотехнологични производства. 

В този смисъл България разви една доста погрешна политика на 

намаляване броя на университетите и на филиалите на водещи 

университети, практика, благодарение на която САЩ е достигнала 

високото си ниво на икономическо развитие. Предлогът, че 

преподавателите пътуват и с това се подкопава качеството на 

образованието, не е достатъчно аргументиран. Това не значи, че броят 

на университетите и филиалите трябва да се съкрати, а че на 

територията на филиалите трябва да се създадат млади, качествени и 

с добри изследователски навици преподаватели. Условие също така е 

да се осигурят абсолютно еднакви възможности за учене, преподаване 

и изследвания във всеки от филиалите, съответстващи на тези в 

университета-майка. Особено, ако студентите заплащат една и съща 

такса. Качеството на преподаването и изследванията зависи от 

изискванията на висшите училища и ако те са на ниво и съответния 

преподавател можа да ги спазва, предлогът с пътуващите 

преподаватели и лошото качество отпада. Това че пътуват е за сметка 

на тяхното неудобство, което всеки университет има свободата да 

реши дали да компенсира или да не компенсира. 

Регионалното разпределение на университетската мрежа 

осигурява равномерност в разпространението на знанието, на новите 

идеи и на резултатите от научните изследвания - технологичния 

трансфер. Това, съчетано с модерна транспортна система и 

телекомуникационни връзки, осигурява успешно регионално и местно 

развитие. То е свързано със система от неособено значими наглед 

териториални и извън-териториални фактори, за проявлението на 

които е важна ежедневността. 

Разстоянието и равнището на транспортните услуги си остава 

важен фактор в избора на място за живеене и за развитие на 

производствена и обслужваща дейност. От друга страна, поради 
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постоянното повишаване на скоростта за придвижване и 

съкращаването на времето за това, ежедневният изохрон за 

преодоляването на разстоянието до работното място за последните 15 

години се е увеличил от 45 км. на 55-60 км. Разстоянието за 

придвижване (ежедневния изохрон) зависи от мотивацията и при 

наличието на много по-добри услуги е възможно да е доста по-голямо. 

„В България ежедневното пътуване до работното място в една 

посока отнема средно 23 минути, но на 13% от българите се налага да 

пътуват по-дълго от 45 минути във всяка посока. Въпреки това, 

времето, което ежедневното пътуване отнема, представлява по-малък 

проблем в сравнение с изживяванията по пътя. Няма работодатели, 

които да желаят служителите им да пристигат на работа вече уморени, 

напрегнати и неспособни да изпълняват добре задълженията си през 

работния ден. Резултатите от анкетата на Регус (Regus)16 помагат да 

се открият основните причини за стреса от ежедневното пътуване при 

шофьорите и ползвателите на обществения транспорт. 

"Всеки от нас може да разпознае своите най-лоши преживявания 

в резултатите от тази анкета. Агресивното поведение на пътя и 

опасното шофиране създават реални проблеми както на шофьорите, 

така и на пешеходците, и съвсем естествено те са в основата на 

тяхната загриженост" - посочва Гари Гъртлър, говорител на Регус 

България. Липсата на осведоменост за прекъсванията в обслужването 

и задръстванията по пътищата също влияят негативно върху 

спокойствието и ефективността на служителите през работния ден. Не 

трябва да се подценява и всепроникващото въздействие на 

неприятните миризми, които дават лошо начало на работния ден. 

"Ние в Регус сме привърженици на гъвкавите решения по 

отношение на мястото и времето на работа, за да се избегнат всички 

тези стресови фактори и напрежение, които се отразяват толкова 

неблагоприятно на резултатността, мотивацията и удовлетвореността 
                                                 
16 Regus е основана в Брюксел, Белгия през 1989 г, със седалище в Люксембург и е 

листвана на Лондонската фондова борса. 
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на служителите" Пътуването до работно място, което се намира по-

близо до дома и то в извън пиковите часове, най-често се оказва най-

добрия начин за избягване на тези стресови фактори и за по-

удовлетворителна, спокойна и най-вече по-плодотворна работа през 

целия ден. А ето и седемте основни проблема, според анкетата: 

1. Неумели / опасни шофьори; 

2. Агресивно поведение на пътя; 

3. Закъснения и прекъсвания в обслужването; 

4. Телесни миризми и лош дъх на други пътуващи или храни със 

силна миризма; 

5. Замърсяване и прегряване; 

6. Липса на информация от доставчиците на услуги; 

7. Неприемливи сексуални "аванси" от други пътници. 

Въпросът е може ли да се избегне ежедневното пътуване до 

работното място и всички неудобства, които то носи. В своята 

ежемесечна работна колонка Марк Диксън, главен изпълнителен 

директор на Регус, дискутира фундаменталния въпрос за това къде 

хората предпочитат да работят. "Това, което безвъзвратно се е 

променило през изминалите няколко години е, че все повече и повече 

хора сега могат да избират къде биха предпочели да работят. И това е 

освобождаващо. Ние би трябвало да приветстваме като 

освобождаваща тази нова възможност да избираме своето работно 

място. Правото на избор, в края на краищата, е на потребителя или 

индивида и, ако търсенето е налице, ние в Регус бихме били повече от 

щастливи да предложим бизнес дори на плажа!" 

Ругус е най-големият доставчик на решения, продукти и услуги 

за работни места в света, вариращи от напълно оборудвани офиси до 

професионални зали за срещи, бизнес зали и най-голямата мрежа в 

света на студия за видео комуникация. Регус дава възможност на 

хората да работят по начин, който те сами избират, независимо дали е 

от дома, пътувайки или от офиса. Стотици хиляди са компаниите, 

които възлагат грижите за своите работни места на Регус и са 
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свободни да се съсредоточат върху основните си дейности. Над 800 

000 клиенти на ден ползват локациите на Регус по целия свят - на 

1100 места в 500 града и 85 страни, което позволяват на гражданите и 

фирмите да работят където, както и когато желаят.“17 

Според резултатите от проведено изследване на мобилното 

поведение, навици и желания на заетите граждани в гр. София за 

2010 г., 29% от тях се придвижват до работното си място като ходят 

пеша, 15% използват велосипед, 27% обществен транспорт, 27% се 

возят сами в личния си автомобил и 2 споделят пътуването си с личен 

автомобил. 80% от ползващите обществен транспорт не ползват 

повече от едно превозно средство, като ползващите видовете 

обществен транспорт се разпределят както следва: с метро - 8,5%; с 

трамваи – 20-24%;с тролеи - 13-14%; с автобус - 30-38% и с 

маршрутки - 4,5%. 

Всички добре организирани общества са били регионално 

групирани и са граничели с други общества, с които са си 

сътрудничели или са си съперничели. Например, в XVI в. все още няма 

немска държава, а независимо княжество, имащо размерите на един 

средно голям днешен регион. 

Различните региони в Европа имат стотици години културни 

традиции и в много случаи имат силно чувство за идентичност. Много 

от тези региони са се противопоставяли на националните борби за 

единство, доминиращи в европейското политика от средата на 

деветнадесети век. Макар и действаща на добре структурирано 

институционално ниво съвременна Европа няма голяма яснота относно 

бъдещото си териториално развитие. Развитието на съвременните 

информационни технологии форсира глобалното развитие и не може 

да сме уверени, че съдейства за стабилното налагане на регионалното 

ниво, тъй като това би значело да се работи за издигането на нови 

граници и ново административно групиране. Основателно възниква 
                                                 
17 http://newbusiness.bg/news/view/1575/anketa-posochva-problemite-pri-

ezhednevnoto-hodene-na-rabota, отворен на 09.09.2011 г. в 19:52 ч. 
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въпросът дали регионалната организация е реално предимство на 

европейския континент или е цел, преследвана предимно по 

политически причини, от желаещите силите на континента да бъдат 

разпределени по друг начин, без желанията им да са действително 

реалистични. 

Докато се разсъждава по тези трудни въпроси регионите, 

конкурирайки се, напредват в промоцирането си и то засега без 

съществени ограничени от страна на Общността. Това може да доведе 

до съществено обедняване на отделни части от Европа, които не са 

добре организирани в предоставянето на културни събития, спортни 

дейности, информационни и новинарски програми и др., които да 

засилят предпочитанията към тях. 

Тъй като този вид съперничество и развитие на регионите 

протича сравнително незабележимо, има опасност процесът да се 

задълбочи през следващите десет-петнадесет години и на фона на 

една декларирана политика на ЕС за изравняване на регионите в 

социално-икономическото им развитие, да се получи друга карта на 

европейското неравенство. 

На фона на тази опасност въпросът за предоставянето на повече 

правомощия на второто ниво на териториално управление в България 

набира актуалност. Търсенето на повече представителност на 

общините на регионално ниво и преместването на управленския 

акцент от доминирането на държавата върху доминирането на 

колективното представителство на общините е на дневен ред. Причина 

за това е търсенето на по-широко представена и действена 

институционална опора в регионален парламент или непряко избрана 

организация, които да разработят стратегия за бъдещото развитие на 

регионите. Това можа да не са стратегии напълно изчерпващи 

спектъра на насоките за развитието. На първо време те може да 

засегнат въпросите на транспорта, културното наследство и 

развитието на туризма, висшето образование, околната среда и 

развлекателния бизнес. Съществена част от това стратегическо 
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планиране трябва да се предвиди за системата на услугите, която е 

един от основните фактори при привличането на чуждестранни 

инвестиции. И в момента в Брюксел, в САЩ и в Далечния Изток има 

стотици регионални представителства и търговски офиси, чрез които 

регионите „продават” възможностите си на компании и личности, на 

посетители и туристи. 

Създаването на идентичност на регионите изисква да се 

стимулират всички ресурси и дейности, които я увеличават. Това 

започва да създава силно противопоставяне между национализма, 

подхранван от националните държави и регионализма. Отделни 

региони разработват символите си и включват в тях спецификата на 

регионалния елемент - знамена, лога, интернет страници и т.н. 

Идентичността е „вътрешна транзакция между индивида и 

институциите, с които влиза във взаимодействие“ (Dubar, 1991:76)18. 

Тя е „резултат от едновременно стабилна и нетрайна , индивидуална и 

колективна, субективна и обективна, биографична и структурна 

същност от различните процеси на социализация, които в своята 

взаимовръзка формират индивидите и дефинират институциите“ 

“(Dubar, 1991:111). 

Теоретико-практическото настъпление на регионалността 

поставя важния въпрос и за институциите на регионалното развитие. 

Състоянието им от гледна точка на правомощия и оперативност 

показват намеренията и резултатността по посока на регионалното 

развитие на националната територия. Засега управленската картина в 

шестте статистически региона на страната включва определените в 

Закона за регионалното развитие Регионални съвети за развитие, 

които провеждат държавната политика в тази насока. От 2005 г. тези 

съвети имат правилник, според който в състава на всеки от тях се 

включват: по един представител на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Министерството на финансите, 
                                                 
18 Dubar, Claude. La socialization. Construction de identities sociales et professionnelles. 

Paris:Arman Colin, 1991 
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Министерството на околната среда и водите, Министерството на 

земеделието и горите, Министерството на икономиката, 

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 

транспорта и съобщенията. Представителите се определят от 

министрите на съответните министерства. Съветът включва също така 

и областните управители на областите, които са част от района за 

планиране, и по един представител на общините, влизащи в състава 

на всяка област, която е част от региона. Особеното при определянето 

на състава е, че представителите на самоуправляващите се 

административно-териториални единици (общините) се определят от 

Областния съвет за развитие, който е държавен орган. 

Тъй като до този момент в страната не съществува изборен орган 

на регионално и на областно ниво, може да се каже, че управлението 

на регионите се осъществява от държавата. Назначаемите от 

Министерски съвет областни управители са както еднолични 

административни органи, така и териториални органи на 

изпълнителната власт. Подобна е ситуацията със заместник 

областните управители, които също се назначават, само че от 

министър председателя. И двата органа на държавно представителство 

в териториалните общности на ниво NUTS2 и NUTS3 показват, че 

освен личностните качества на управляващите ги, от голямо значение 

остава предимно политическата принадлежност и лоялност, което от 

една страна може да е в помощ на отношенията на страната със 

структурите на ЕС, а от друга може да е съществена пречка. 

Защо в третирането на въпроса за регионите включваме и 

областното ниво? По две причини. Първата е, че разделяме темата на 

„региони, обслужващи европейските общности отношения“ и „региони, 

необходими за териториалното управление на страната ни“. Както 

стана ясно по-горе, тези две групи не съвпадат по отношение на 

количествените критерии за определянето си и целите, които имат. 

Втората е, че областите имат доста по-голяма степен на 

комплексност, което е едно от условията в определението за регион. 
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Нямаме никакво основание, след като наричаме шестте района за 

планиране региони, съставните им единици, отличаващи се с по-

голяма степен на цялостност, да не бъдат определяни като такива. 

Тоест, можем да говорим за по-големи и по-малки региони или за 

региони от различен ранг, без това да нарушава смисъла на 

синонимната употребата на термина „област“. 

Границите и административните центрове на сегашните 28 

области бяха утвърдени с указ на президента на Република България 

през 1999 г. Съответствието им е на ниво 3 от номенклатурата на 

статистическите териториални единици NUTS от Евростат. По данни от 

2008 г. пет от българските региони са с най-нисък БВП на човек от 

населението в Европейския съюз по отношение на покупателната си 

способност: Северозападен регион - 28% от средния за ЕС, Северен 

централен - 30% и Южен централен - 30%, са на последните три 

места в класацията, а Югоизточният - 36% и Североизточният - 37%, 

попадат в последната десятка. 

Независимо че абсолютните стойности на показателя се 

увеличават за периода 2002-2008 г., относителният дял на създавания 

БНП в отделните региони спрямо общия за страната намалява, с 

изключение на Югозападния регион, където увеличението е 

значително - 7,8%. Сравняването на данните за центровете на 

регионите показва, че за период от 6 години потокът на вътрешно 

националната миграция се е насочила основно към Югозападния 

регион и по-точно към столичния град. 

 
Таблица №1 

 

РЕГИОН БВП 2002 г. в 
% спрямо 
общия за 
страната 

БВП 2008 г. в % 
спрямо общия 
за страната 

БВП спрямо 
средния в ЕС 
2008 г. в % 

СЕВЕРОЗАПАДЕН 10,9 7,8 28 

СЕВЕРЕН 
ЦЕНТРАЛЕН 

10,8 8,4 30 
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ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 15,4 14,3 30 

ЮГОИЗТОЧЕН 13,2 12,2 36 

СЕВЕРОИЗТОЧЕН 11,5 11,2 36 

ЮГОЗАПАДЕН 38,5 46,3 73 

Източник на информацията за направените изчисления: Информация 

към 31.12.2008 г., НСИ., Евростат 
 

Сх.1. Сравнение на стойностите на БВП на човек от населението на 
най-развитите и най-изоставащи региони на равнище NUTS-2 за 

2008г. 
 

 
Източник: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?, 

отворен на 02.06.2012 г./19.30 ч. 
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За нашето изследване е съществен извода, че неравномерността 

на регионалното развитие за шестте региона се запазва, независимо, 

че БВП нараства за всеки от тях. Последната колона показва, че петте 

региона (без Югозападния) още дълго време ще продължават да бъдат 

обект на финансова подкрепа по цел №1, тъй като стойността на БВП 

на човек от населението е под 75% от средния за ЕС. Но означава 

също така, че осъществяваната подкрепа до момента не е дала 

особено добри резултати за темпа на нарастване по този показател. 

Данните от Сх.1 показват, че най-развитият /Югозападния/ и 

ней-неразвитият /Северозападният/ региони в България дават БВП на 

човек от населението по-голям единствено от този в Словения и 

Хърватска, което поставя страната ни в крайно незавидно място на 

съюзническата европейска карта. 

През последните 20 години смятаните за непроменими граници 

на Европа се промениха на няколко пъти. Нищо не показва, че 

днешната карта ще се запази такава за дълги години. От гигантската 

империя на бившия с Съветски съюз се родиха 25 независими 

държави, повечето от които имат трудности в икономическото си 

развитие и управление. Свободата рязко стимулира вътрешното им 

чувство за национална идентичност и вероятността да се 

присъединяват към съседни държави няма да е голяма през 

следващите 50 години. Друг подобен пример е разделянето на бивша 

Югославия. Не можем да твърдим уверено, че Белгия ще остане 

цялостна в сегашните си граници и няма да се превърне във 

федерация или да се раздели на две или три нови нации. Северна 

Ирландия е друга също проблематична област в това отношение, която 

може да се превърне в част от нация или в нация със собствени права. 

Това ни кара да не сме особено уверени във вида на картата на 

Европа през следващите 20 години. 

Никога преди не са били създавани толкова много нации, 

колкото през последното десетилетие. Подобен период се наблюдава 

по времето на Френската революция (1879 г.) и приключва с Виенския 
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конгрес през 1814 г. Този конгрес решава големи части от Европа да 

бъдат включени в отделни нации. Повечето от тях изпитват сега 

проблеми с идентичността си. Тоест - съвременна Европа е основана 

през XIX в. 

Критериите за свързването на отделни европейски области в 

една нация са различни. Един от най-обединителните фактори е 

езикът. Няколко области с общ език се свързват с едно общо 

правителство. С езика са свързани образованието, културата, 

комуникациите и вероизповеданието, даващи основата на 

националното самочувствие и организация. Хората от области с 

еднакъв език и религия са по-силно привързани един към друг, тъй 

като лесно биха разбрали начина си на мислене, а въз основа на 

активното общуване биха създали по-бързо общи навици и традиции. 

В момента само в Западна Европа има около 200 области от времето 

на Римската империя и Средновековието, утвърдени чрез общия език 

и религия. Тези стари региони19 имат различна позиция в ЕС, която 

също се променя под влиянието на предимно икономически параметри 

и населението, живеещо в тях, заедно с населението на националната 

територия започва да изпитва криза на идентичността и да си задава 

въпроса: „С каква територия да се идентифицирам?“ Много хора 

търсят спасителния отговор на този въпрос в засилване на интереса 

към местната култура, език и история, тоест с факторите, позволили 

дългогодишна стабилност на обединяващите ги територии. 

Независимостта, сигурността и просперитета са зависими от 

икономическите и военни фактори, които за „категоричните“ (стари и 

утвърдени) европейски държави са били винаги на високо ниво, но не 

и за т.н. буферни европейски държави като Белгия, Унгария, Полша и 

др. Белгия – създадена като компромис в отношенията между Франция 

                                                 
19 Става дума за икономически развитите региони в добиващата промишленост, 

които с развитието на новите технологии стагнират и се превръщат в депресивни 

райони (всъщност развити стари територии, но в безперспективни отрасли на 

икономиката - въгледобив, рудодобив, текстилна, кожарска промишленост) 
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и Холандия и за да намали влиянието на Франция върху Английския 

канал. Полша – като балансираща руско-немските отношения и т.н. 

Описаните географски промени в Европа не са единствените, 

които създават нови географски условия на континента. Огромни 

части от Източна Европа променят посоката на политико-

икономическото си развитие, но в същото време в Западна Европа ЕС 

все повече и повече обединява нациите. Това налага всеки анализ на 

съществуващото или бъдещо положение в Европа да се съобразява с 

философията и активните дейности на ЕС. Въпреки че Европейската 

общност е съюз от нации, решенията и са свързани с отделните 

правителства на страните-членки, т.е. влиянието на национализма е 

доста силно. Значими нации, като Великобритания например, не са 

съгласни с доста от постановките на Съюза и не участват 

чистосърдечно в налаганите постепенни промени в него. Самото 

разширение на Съюза предполага, че веднъж приели принципа на 

консенсус, страните-членки трябва да приемат споразуменията. Това 

означава, че отделните нации играят по-малка роля при взимането на 

съюзните решения, отколкото биха я имали при двустранни преговори 

и изготвянето на препоръки. 

Засега неразрешен, но актуално важен остава въпроса как ще се 

раздели географската повърхност на основните части на света в 

бъдеще? Ще успеят ли сегашните държави да запазят пълен контрол 

над своите области? Ще успеят ли и в каква степен на съгласуваност 

или конфронтация отделни региони да променят основите на властта и 

важността на държавата, постигайки независимост чрез 

децентрализация, запазвайки целостта на националните символи като 

валута, външна политика, отбрана и т.н. 

Предстои ли по-висока степен на централизация на отделните 

държави и умножаване на броя на наднационалните институции, което 

ще повлияе върху регионализацията на европейската и световна 

територия? 
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Ако се проследи европейския опит и тенденциите в отделни 

страни за напускане на ЕС и връщане към националните валути, 

отговорът е по-скоро не. От друга страна икономическите предимства, 

които дава обединената едра пазарна структура и конкуренцията, 

която в последните 20 години се води между световни икономически 

региони (Северно-Американски, Европейски, Азиатско-Тихоокеански), 

не могат да бъдат запазени за една отделно „състезаваща се“ държава 

и това принуждава тези гласове да не бъдат толкова настойчиви и 

решителни, а по-скоро изчакващи. 

По-скоро тенденцията трябва да бъде насочена към 

предоставяне на повече права и функции на регионално ниво и 

привличане на инвестиции за реализирането на регионални планове и 

програми. Задачата на ЕС е по-скоро да даде инерция на тези 

регионални единици, финансирайки изграждането на 

инфраструктурите им, както правилно се прави сега, и в последствие 

да развие системата на социално-икономическото и културно 

консултиране за устойчивото развитие на техните капацитети. Тоест 

наднационалната роля на институциите на ЕС да се трансформира от 

изцяло предопределяща и контролираща развитието на регионите в 

консултираща. Несъмнено това ще повиши ролята на колективните 

управленски органи на ЕС, свързани с регионалното и местно 

управление, като Съвета на европейските общини и региони, чиято 

основна цел в момента е да подпомогне обединяването и 

демократизирането на Европа, представяне на интереса на местните и 

регионални власти и улесняване на диалога с европейските 

институции, както и обмен на опит и ноу-хау. 

Регионализирането на Европа поражда две силно противоречащи 

си тенденции. От една страна се извършва процес на хармонизиране 

чрез подкрепа за изравняване на възможностите на отделните 

териториални части на континента, а от друга – на поляризиране. В 

този процес силите на желаното не винаги съвпадат със силите на 

обективнопроизхождащото, поради което имаме примери (в Белгия, 
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Испания и др.) където силите на поляризацията доминират над тези на 

хармонизацията. 

Безспорно е, че интересите, свързани със съвременния мир и 

икономическия растеж, са от такъв ранг, че налагат на ЕС да се даде 

необходимата сила и власт. От подобен ранг са и по-късно 

дефинираните интереси като сигурната околна среда, борбата с 

престъпността, създаването на по-добри социални условия и др. 

Успоредно с тях, обаче, регионалните въпроси придобиват все по-

голяма важност. Част от тях включват създаването на по-голям пазар 

и увеличаването на европейската конкурентоспособност. Причината за 

това е, че цялата територия на Съюза не може да се разглежда като 

хомогенен пазар със сходни възможности и скорост за развитие. 

Значителни различия съществуват както между отделните държави, 

така и вътре в тях и като цяло – в различните части на ЕС. Различните 

форми на инструментите, които ЕС е създала за развитието си, са с 

ясно очертани регионални особености. Например, може да подкрепя 

индустриалното преструктуриране и развитие в старите депресивни 

райони или да подкрепи нови дейности в слабо населени райони. Друг 

пример е коригирането на инфраструктурата в различните части на 

ЕС. Намаленото значение на националните граници като икономически 

бариери кара новите и старите регионални граници в Общността да 

изпъкнат по-силно, поради все по-яркото им изпъкване под влияние 

на конкуренцията. Това поражда един нов и доста труден за 

управление проблем не само с икономически и социален характер, но 

предимно с политически. Той е, че националните различия между 

регионите в отделните страни и политиките за изравняването им е 

заменено от тенденцията за изравняване, надхвърлящо националните 

им граници. Колкото и парадоксално да звучи, но ние твърдим, че 

относително слабо развити страни като България ще спечелят от 

включването на части от страната (колкото по-големи, толкова по-

добре) в икономически стимулирани по-големи европейски региони, 
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които ще се явят активни центрове за икономическо развитие на 

национално ниво и ще повлияят цялостното развитие на страната. 

Общоевропейското развитие през последните 15-20 години 

определи няколко ясни тенденции. Първата е свързана с голямата 

динамика в промяната на европейските граници – тенденция, която ще 

се запази и в следващите години. 

Втората тенденция е свързана с процеса на глобализация и с 

факта, че сегашното и бъдещото развитие на Европа ще е свързано с 

решения, надхвърлящи националните граници на държавите-членки.  

Третата тенденция е очертана от все по-нарастващите различия 

в икономическото развитие на отделните региони. Различният им 

икономически, социален и технологически потенциал и скорост на 

движение показват, че ЕС не е достатъчно обединен и хомогенен 

пазар. 

Преимуществото на отделните региони е свързано със 

специализацията им. Но от това произтича и един главен проблем – 

колко средства да бъдат отделени за създаването на алтернативи за 

дейност, която е била доказано успешна и продължава да бъде 

конкурентна. Трудността е свързана с невъзможността да се правят 

дългосрочни планове, тъй като разширяването на информационните 

технологии и развитието на транспортните системи засилват скоростта 

на икономическите колебания и един успешен регион може бързо да 

се превърне в проблемен. По този начин се възпрепятства бързото 

създаване на алтернативна заетост. 

Опасността идва и от системността в териториалното развитие. 

Срива в едно от подсистемите на териториалната система води до 

верига от неуспехи. Например, ако верига или част от веригата на 

бизнеса се окаже демодирана, от това може да пострада системата на 

инфраструктурата, свързана с нея, както и системата на 

образованието. Типичен пример в това отношение са старите 

въгледобивни райони и развиващите черна металургия райони. 

Успешното им преструктуриране може да стане само с тясното 
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сътрудничество с представителите на политиката, търговията и 

индустрията. Това е необходимо условие, защото, когато започне 

западането на стар индустриален регион, опасността от масова 

безработица задейства профсъюзите и левите политици и усилията, 

които се хвърлят за задържане на статуквото, макар и явно 

неуспешно, превишават усилията, необходими да се направи крачка 

към нещо ново. В бъдеще стабилността и устойчивостта ще се 

конфронтира постоянно с гъвкавостта и това ще наложи нова политика 

на регионално развитие, комбинираща ги успешно. 

Бъдещето ще бъде свързано с възможността отделните държави 

да развиват децентрализацията и на нейна основа да създават и да 

запазват определена вътрешно регионална независимост. 

 
Разширената локалност 

 
Доколко регионалността може да се смята за разширена 

локалност? Отговорът е доста софистичен. Доколкото 

междуобщинските социално-икономически дейности излизат извън 

границите на общините, но не се включват в дефинираните 

характеристики на регионите. 

Това обстоятелство налага отговора и на още един въпрос: До 

каква степен границите на общините и на регионите са постоянни 

величини? 

От практиката на местното и регионално развитие става ясно, че 

местното развитие е много по-фиксирано в твърдо определените си 

административни граници, поради относително по-малкия си хоризонт 

на разпространение на общинските дейности. Все още неразвитата 

пазарна икономика в България не създаде условия за доминиране на 

икономическите фактори при коригирането на общинските 

административно-териториални граници. Тоест неуспешно 

развиващата се община не може да фалира като цялостна политико-

икономическа и административна структура, а успешно развиващата 

се не може да разшири ресурсното си пространство за сметка на 
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неразвиващата се. Това по същество предопределя доминирането на 

общинско ниво на политико-административните фактори пред 

икономическите и предопределя процеса на локално управление да 

бъде процес на “наместване” на икономическите процеси в 

съществуващите общински граници. Тоест, пулсирането на границите, 

което динамиката на икономическите параметри създава, е силно 

подтиснато и ограничено. 

Регионалното развитие въобще не е фиксирано в такива 

граници. Първо, защото такива твърди административни граници не 

съществуват. В повечето случаи те са относителни и временни. Второ, 

защото по конституция и по закон регионалното развитие се 

администрира на национално равнище и това обстоятелство му 

създава различна динамика, включително отваряйки го за дейности с 

международен характер. Например строителството на международни 

инфраструктурни обекти. Това ни дава пълно основание да говорим за 

пулсиращи граници на регионите (районите), отчитани според 

фактора икономическо развитие. Именно тези граници създават 

чувството за флуидност на регионите в европейски и световен мащаб 

и ги правят единствено възможни за приобщаването на 

междунационални части от европейската територия и за заличаване 

на националните граници. Под предлог, че се стимулира развитието на 

изоставащи европейски региони, чиято принадлежност е доста 

абстрактна, се заделя значителен ресурс за сметка на доказани 

успешно управлявани територии, който буквално потъва след 

инвестирането му в икономически “лениви” пространства и с това 

отслабва силата на съюза като цяло, обричайки го на неуспелия 

десетилетия наред принцип за изравняване на икономическото и 

социално развитие на отделните региони вътре в националните 

граници на европейските страни. В изравняването успяха богатите – 

бивши колониални, европейски държави, които отделиха огромен 

финансов ресурс за провеждането на политики за цялостното 

преструктуриране на териториите си и най-вече за тяхното социално-
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икономическо хомогенизиране. Политиката на „преработване на 

парче“ е сравнима с резултата постигнат от човек, който няма 

средства за цялостно обзавеждане на дома си и след като си е купил 

спалня и гардероб, по-късно си купува маса и канапе от друг 

производител, с друг модел и фурнир. След това си купува тоалетка и 

библиотека от трети производител и модел и т.н. Съвсем ясно е как 

изглежда подобен дом… Това е потвърдимо като се сравнят 

резултатите от вложените средства в създаването на инфраструктура с 

една и съща функция. Например изградената магистрала у нас и тази 

в Германия или Холандия. Причината е, че средствата се влагат за 

построяването, но не и за организацията, с която е свързано 

същностното и строителство. Именно в организация са включени 

резултатите от социо-културното развитие (ценности и манталитет) и 

от тях същностно зависи качеството на постигнатите резултати, дори в 

най-опростени дейности. 

Обективността на икономическите процеси тласка развитието в 

посоката формиране на центрове на развитието и изоставащи 

периферии, а социалните политики обръщат посоката на този процес и 

връщат създадения обществен доход в развития център към 

самоотслабващата се периферия, за да стимулират предопределеното 

и вече ниско равнище на развитие. Екстраполирани в европейски 

мащаб тези процеси забавят икономическото развитие на Европейския 

съюз и го обричат на зацикляне, на стачки и социални недоволства, 

допълнително спъващи развитието му. Всъщност става това, което 

става вътрешно във всяка неразвита европейска посткомунистическа 

страна – развитие на определени райони за сметка не на разширяване 

на производствените им възможности, а на национално управлявани 

преразпределителни процеси. 

Традиционно развитите териториални единици са оформили 

съответстващата производствена и потребителска психика на 

населението живеещо в тях. Тя се свързва с проявите на висока 

дисциплина в основните възпроизводствени елементи – 
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производството, контролираното разпределение, размяната и 

потреблението. С формирането на социално-икономически навици и 

традиции, както и поведение, коренно отличаващо се от поведението 

на населението, живеещо в стагниращите териториални единици. 

Съвсем ясен индикатор за успешно териториално управление и 

икономическо развитие е политическият вот на населението и 

политическият климат формиран от отношението между различните 

политически сили. В международен мащаб подобни фактори и 

индикатори дадоха повод в развитите капиталистически страни да се 

говори за капиталистически социализъм, а в посткомунистическите 

европейски страни – за социалистически капитализъм. 

Пространствата, които трябва да се покрият от развитостта в 

последните, са доминиращи в сравнение с развитите части от 

териториите им, докато на териториите на развитите европейски стари 

демократични държави тези пространства са малки. 

Крайно време е да се разбере и с това да се спести много време 

и напразни усилия, че: 

• неразвитите териториални единици са неразвити не защото 

няма средства за тяхното развитие, а защото те самите не 

могат да произвеждат и управляват средства. Колкото повече 

такива общини имаме, толкова по-интегрирано следва да бъде 

административно-териториалното деление. Тоест, тенденцията 

следва да е към обединяване на общини без да се запазват 

старите им административни граници, а не към увеличаване 

на техния брой. 

• териториалните дадености предопределят производствените 

процеси и, ако те са свързани с благоприятни природни 

фактори: почви, климат и др., рационалната посока за 

тяхното развитие би била високотехнологичното земеделие, а 

не микроелектрониката или търговията, понеже изглеждат по-

привлекателни. 
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• държавните политики за развитие на определени изостанали в 

развитието си територии трябва да са насочени изцяло и 

единствено към вътрешно-националното и европейско 

стандартизиране на основните елементи на човешкия жизнен 

цикъл – труд, обитаване, отдих и обслужване. С това ще се 

осигурят условията за: 

• бъдещо лесно административно-териториално 

преструктуриране на териториите; 

• намаляване на миграционните движения; 

• улесняване на инвеститорите при взимането на 

инвестиционни решения; 

• подобрени комуникационни характеристики. 

Разширяващата се локалност на даден проблем прави ли го 

автоматично регионален? Какво се случва когато даден проблем 

надхвърли локалните граници, но не се вмества в рамките на региона? 

Той какъв вид проблем е? (може да се даде пример с престъпността). 

Когато проблемите засягат институции, лесно се определя дали е 

регионален или локален, защото те имат ясно дефинирана 

функционална териториална принадлежност. 

Глобалните проблеми са безгранични и поради това лесно 

определими. Локалните и регионалните не са такива, защото винаги 

опираме до определянето на хоризонта на разпространението на 

дадено явление. За да се определи регионалността му трябва да се 

измери площта му и да се сравни с управляваната територия (площта 

на териториалната единица). Ако приблизително съответства на 

площта на административните граници на региона, тогава може да се 

твърди че е регионален. 

Един от емблематичните примери за теоретична недостатъчност е 

този с широко прилагания и може да се каже базов термин 

“регионално развитие”, представляващ стеснено значение на термина 

“териториално развитие”. 
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Първо, неговото значение и приложение е съвременно и широко. 

Второ, това е сложно съставен термин, състоящ се от две значения. 

Едното, указващо териториалния обхват и принадлежност на субекта 

на действието, а второто – самото действие. Това, което не е указано, 

е посоката на действието и именно тук са множеството допускани 

грешки в употребата на термина регионално развитие, който 

автоматично приема (без да има основание), че развитието винаги е 

възходящо и позитивно действие. Типичен пример в това отношение е 

често срещаният израз: “Ние работим за развитието на общината…” 

Изразът се тълкува по аналогия, че се работи за възходящото 

икономическо или социално развитие. Всъщност би могло да се работи 

за политическото и икономическо дестабилизиране на общината, т.е. 

развитието да е низходящо и асинхронно… Редица местни 

правителства през годините на несвършилия все още преход 

съдействаха за разграбването на общинската и публичната 

собственост именно размахвайки широко огласеното намерение за 

“развитие на общината”. 

Това поставя и друг въпрос: Проблемът чисто лингвистичен ли е 

или теоретичен? Отговорът е: напълно теоретичен, доколкото 

оскъдните определения, които съществуват в научната литература ни 

дават основание за твърдението. В повечето от тях се определя 

крайната цел на развитието и с това напълно се игнорира смисъла на 

глагола развитие като процес, обхващащ редица взаимосвързани 

действия с предварително зададена ясна цел. 

В географски смисъл развитието се свързва със: “стандарта и 

качеството на живот, отнасящи се до човешкото население”. В този 

смисъл е определено като: “Процес на промяна, засягащ живота на 

хората.” На това определение се гради и твърде нашумялата през 60-

те години Теория на зависимостта на Андре Гундер Франк20  

                                                 
20 Frank Gunter. Capitalism and Underdevelopment in Latin America,.New York: Monthly 

Review Press 1967, revised ed. 1969, London: Penguin Books 1971, pp. 68-69 
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Разновидност на това определение е посоченото от Маринова, 

Стоев и Богданов, че: “Регионално развитие означава преди всичко 

нарастване на добавената стойност на един човек в определен регион. 

Първо, това може да е резултат от подобрена производителност в 

съществуващи фирми, които въвеждат нови технологии. Второ, това 

може да е увеличен капацитет в съществуващи компании, което 

означава и повече отворени позиции за работа. Накрая нарастването 

на добавената стойност може да е резултат на повече съвпадения 

между търсенето на труд от нови фирми и предлагането на труд от 

незаети хора”.21  

И в двете определения имаме общ недостатък – експониране 

единствено на крайната цел, без да се определя структурата на 

процеса и неговите елементи, което се изисква от процеса на 

териториално управление. 

Създаването на ценностите и концепциите на местното соцално-

икономическо развитие са зависими от две мисловни направления: от 

постигнатото с възможностите на местното самоуправление и от 

постигнатото вследствие на регионалните традиции. 

Локалното развитие се осъществява от: малки по размер 

предприятия, от местни кооперативи, използва възобновяващи се 

енергийни източници и се управлява от децентрализирана 

небюрократична система. Всичко това взето заедно съставлява 

примамливата, но високоотговорна триада – автономия, демокрация и 

равенство, изискваща ежедневна управленска инициатива и пълен 

социален консенсус на две нива: относно визията за развитие и 

относно вида на ежедневните задачи, които трябва да бъдат 

решавани. Образователното равнище, което доминира в 

териториалната единица и определя нейното развитие, поставя за 

                                                 
21 Маринова,Е., Георги Стоев, Лъчезр Богданов. Кой развива регионите? 

Стилизирани факти за икономическата динамика в три български области. 

http://ime.bg/bg/articles/koj-razwiwa-regionite-stilizirani-fakti-za-ikonomicheskata-

dinamika-w-tri-bylgarski-oblasti/, 14.09.2010/11ч. 
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постигане и друг вид баланс – между подкрепата за конвенционалните 

консервативни политики и тази за либерално-радикалните политики, 

породени от смяната на поколенията и процеса на глобализация. Това 

поражда един съществен конфликт на развитието, от който в момента 

страда цялото ни общество - между тези, които искат да управляват и 

тези, които искат радикални промени. 

Категорията микро, малки и средни предприятия (МСП) включва 

предприятията, които имат нает персонал до 250 човека и чийто 

годишен оборот не надвишава 50 милиона Евро и/или чийто общ 

годишен баланс е до 43 милиона Евро. 

За малко предприятие следва да се приема всяко предприятие, 

което има до 50 работника и чийто годишен оборот и/или общ 

годишен баланс не надвишава 10 милиона Евро22 

В рамките на категорията МСП, микро предприятие се определя 

като предприятие, което има нает персонал до 10 човека и чийто 

годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 2 милиона 

Евро23. 

Въпросът за местното развитие е тясно свързан с обстоятелство, 

което се явява за първи път от човешкото развитие и засяга 

постиндустриалното общество: Невъзможността нито на частния 

сектор, нито на държавния да задоволи потребностите на 

възникналото търсене на работни места, стоки и услуги. Тази 

невъзможност е определена от по-бързото развитие на информацията, 

пряко рефлектираща върху развитието на потребностите, и от 

технологичното време, необходимо на консервативните системи да им 

отговорят навреме. Неслучването, т.е. незадоволяването на 

потребностите от местното производство, отпраща локалните 

общности в друг вид отношения, определени от нивото на 

външнотърговските отношения или въобще на търговските и още по-

                                                 
22 http://www.karierist.com/business/businesschool/U_0001.htm/14.12.2010, 

10.10ч.Виж също Официален вестник на Европейския съюз, L 124/39 
23 Пак там 
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точно – отпращат решаването на проблема към местоположението на 

териториалната единица, състоянието на пътно-транспорта система и 

бюджетите на общините. 

За разлика от известните теоретични модели, провокирани от 

регионалното планиране (Friedmann&weaver,1979; Stohr&Tailir,1981; 

Bassand et ai, 1986; Stephen Syrett, 1995) за преимуществата на 

“развитието отдолу-нагоре“ и касаещо установените демократични 

общества, новоразвиващите се пазарни регионални структури в 

постсоциалистическите страни следва да разчитат на нови форми на 

икономическо сътрудничество и развитие, свързани с Третия сектор. 

Интересът и предпочитанията са свързани с това, че нито свободния 

предприемачески сектор, нито правителствения сектор могат да се 

приспособят към новото търсене на работни места, стоки и услуги в 

пост-индустриалното общество. Като резултат възниква структурна 

безработица, така характерна за началния и средния периоди на 

транзитиращото ни общество и постепенното развитие на Третия 

сектор, който съдържа в себе си характеристиките на традиционните 

два сектора. 

Развитието, без да бъде надценявано, на местната (локалната) 

икономическа инициатива (МИИ) поставя въпроса за местния 

капацитет и свързва термина с твърде близките до него: местна 

инициатива за развитие, местни стратегии за икономическо развитие и 

др. 

Създаването на пропускливост, гарантираща разпространението 

на акумулиращия ефект на по-големите градове в региона, може да се 

осъществи единствено чрез развитието на балансирани видове 

транспорт и рационално изградена транспортна мрежа. 

Балансираността е свързана с пропорцията между публичния и личния 

транспорт и включва използването на къси разстояния на евтин и бърз 

автомобилен транспорт, а на по-дългите разстояния – точен и евтин 

железопътен транспорт. Развитието на транспортната система е важно 

за устойчивото развитие на връзките между градовете и превръщането 
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им в регионални центрове, а също така и за осигуряването на 

регионалната свързаност. 

Наред със стоковата, човешката мобилност влияе върху 

качеството, достъпността и ефективността като определящи 

икономическата конкурентоспособност фактори. Определящи в голяма 

степен са факторите: добре развита основна инфраструктурна мрежа, 

правилно управление на пътната мрежа и градския транспорт. Това 

налага специален подход съм изграждането на транспортната система, 

която да се интегрира към цялостната система на големите градове. 

Тази свързаност трябва да бъде предходена от подробен анализ на 

социално-класовата структура, професионалната структура, климата и 

релефа на населеното място и доходите на населението. 

От особено значение е транспортната система да осигури 

придвижването не на отделни, а на всички хора със специални нужди, 

за да се осигури равнопоставеното им публично обслужване и 

социално включване. 

По конституция териториалните единици с ранг на общини са 

самоуправляващи се, което означава самоопределящи се, 

самоизграждащи се, саморегулиращи се, самофинансиращи се и т.н. 

Тези функции са в пряка зависимост от местния капацитет и местната 

инициатива, включващи: количеството и качеството на човешкия 

капитал, обема, вида и качеството на териториалните ресурси, 

информационната осигуреност, състоянието и перспективата на 

вътрешно-териториалните и извън-териториални връзки, активността 

и качеството на предприемаческия дух, вкуса и отношението към 

живота на местното население и т.н. 

В най-общ вид икономическата инициатива е: Система от 

дейности на местно ниво, насочени към подобряването на условията и 

начина на живот. С други думи, това са разнообразни дейности, 

включващи мобилизирането и използването на местните ресурси, 

стимулирани от необходимостта да се развие местната икономика и да 

се решат социални проблеми. 
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Значително по-развито е определението на W. Stohr24, според 

което: „Местните икономически инициативи са хетерогенен набор от 

социални и икономически действия, разнообразни в организационните 

си форми и включващи малки фирми, кооперативи, общински бизнес-

предприятия, самоподпомагащи се мрежи и помощни агенции.“ 

През последните десет години в теорията на регионалната 

икономика и на икономическата география навлезе един съвършено 

нов термин – глокализация. Пространствената му определеност го 

свързва с мястото между глобалното и местното, а същността му се 

изразява (според доклада на Световната банка от 1997 г.) в процес 

насочен към „…търсенето на нови институционални отговори за един 

свят, който се глобализира и едновременно с това локализира“25. 

Всъщност, това е една явна тенденция за управленско съобразяване с 

глобалните и местни изисквания и процеси и прескачане на 

националното и регионалното равнище. Защо чрез глокалността се 

прескача регионалността? Не се ли подкопава по този обективен 

начин основния фундамент на териториална организация на ЕС - 

регионалността? По този начин става ясно, че една и съща политика - 

на европейската интеграция, има противоречащи си елементи. 

Политическите елементи влизат в противоречие с икономическите и 

със социалните. На масово социално ниво жителите на националните 

държави се интересуват какво става предимно с процесите в 

локалната (местната) общност, която обитават и от случващото се по 

света, в който могат да заявят за закупуване конкретна стока или да 

направят миграционен избор и да вземат миграционно решение. 

Регионалното ниво на управление, както бе подчертано по-напред, 

служи на европейските политици за разгръщането на политиката на 

намаляване влиянието на националната държава и изтъкване на 

преден план всеобщите правила за съвместно европейско 

                                                 
24 Stohr,W.B(ed) (1990), Global Challenges and Local Response, Mansell, Lonndon.,р.31 
25 Лаверн, Достена. Експертите на прихода. С., „Изток-Запад“, 2010г. стр. 59 
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съществуване. Нещо, което локалното и глобално съществуване 

отричат. 

Написаното дотук дава отговор на зададения по-горе въпрос за 

това дали европейските региони са реални териториални единици с 

бъдеще или изкуствено измислени образувания. Отговорът е, че 

регионите и процесът на регионализация в Европа е действителен и 

бавно набира сила. Вероятно в най-близко бъдеще старите държави 

ще намаляват ролята си и част от техните функции ще бъдат поети от 

регионите. 
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