РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

TEMA 4. СЕЛИЩНА МРЕЖА

ПРОФ. Д-Р ДОНЧО

КОНАКЧИЕВ
ДОЦ. Д-Р КРЕМЕНА АНДОНОВА

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:
1.

Възникване и развитие на населените места

2.

Съвременната теория на урбанизацията

3.

Селищната мрежа – основа на организацията на
териториалните процеси

4.

Селищната мрежа на България

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Всяка култура се базира на пространствени форми на организация на обществените
процеси.

“Култивираща дейност на човека”:

• Закономерен и необратим процес, протичащ в продължение на повече от 10 000
години.
• Човекът престава само да се приспособява към условията на външната среда, а
започва активно да приспособява природната среда към своите потребности.
• По отношение на развитието на населените места и в частност на градовете е
вероятно най-сложния и най-трудно управляемия процес.

В своето развитие градовете, от първите в човешката история до съвременните
мегалополиси, винаги са били подчинени на въздействието на ясни икономически
императиви от вида:
• агломериране на производства и дейности;
• икономия на транспортни разходи за доставка на суровини до производството и
на продукти до пазарите;
• нарастване на ефективността на производството от увеличаване на мащабите му;
• икономии от интеграция на инфраструктури и други.

ОСНОВАНИЯ

ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И

РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В
Благоприятен релеф
(предпочитани са
низините и равнините):
Находища на полезни
изкопаеми:

Минерални извори:

Наличие на вода с
питейни качества:
Транспортногеографското
разположение:

БЪЛГАРИЯ

•селищната мрежа на България е развита
предимно в районите с надморска височина до
около 1 400 метра.

•Рудозем, Мадан и други.

•Хисаря, Вършец, Девня, Банкя и други.

•сравнително по-слаба заселеност на Добруджа.

•Варна, Бургас и други.

Има интердисциплинарен характер –
съчетава проявления със съществено
значение от областите на: демографията,
икономиката, екологията, географията,
социологията, архитектурата и устройството
на територията и др.

Интерпретира се на две нива:
УРБАНИЗАЦИЯ В “ТЕСЕН”
СМИСЪЛ НА ПОНЯТИЕТО:
отъждествява се с частни
въпроси (ръст на
относителния дял на
градското население,
възникване на нови градове,
увеличаване техническата
съоръженост на градското
пространство и др.)

УРБАНИЗАЦИЯ В “ШИРОК”
СМИСЪЛ НА ПОНЯТИЕТО:
характерен е процесът на
концентрация, на
интеграция и на
разпространение на
неселскоктопански
функции, формиране на
градски начин на живот.

СЪЩНОСТ НА УРБАНИЗАЦИЯТА

Глобален, обективен исторически процес,
протичащ с различна интензивност през
различните епохи на развитие на човешката
цивилизация.

Пронятието
“урбанизация”
произлиза от латинския
език:
•

“urbs” значи град

•“urbanus”

– градски.

За първи път терминът е
въведен в употреба през
1867 г. в Испания.

“Рурурбанизация”:
обхваща процесите в попериферните,
отдалечени от големите
градове, части на
селищната мрежа.
“Субурбанизация”:
свързана е с развитието
на крайградските
структури на големите
градове.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
Комплексът от фактори,
определящи развитието на
урбанизационния процес, е твърде
многоброен и сложен:

Факторите винаги действат
взаимосвързано, взаимодействайки
помежду си с прави и обратни връзки и
мултиплицирайки в една или друга
степен резултативните ефекти.

икономически фактори

научно-технически прогрес

териториалноурбанистични фактори
административнополитическо въздействие
на властта

Динамиката на
въздействието показва
промяна във времето и в
пространството на
оказваното влияние на
едни или други фактори
или на комплекса от тях в
цялост.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЛИЯНИЕТО:

оказват
първостепенно
влияние върху
урбанизацията

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ:

Промишленост:
определя се от
непосредствената
връзка, която
съществува между
териториалното
разположение и
развитието на
производителните
сили и
изграждащата се на
тази икономическа
основа селищна
мрежа

•главен
градообразуващ
фактор;
•привлича нови
работници, т.е.
миграционен поток
към промишления
център.

Повишаване на
производителност
та на труда в
селското
стопанство:
•непрекъснато
изтласква трудов
ресурс от селата към
градовете.

Инфраструктури:
•в сегашните условия
оказват определящо
въздействие върху
развитието на
населените места;
•общественообслужва
щите им функции на
настоящия етап на
развитие все повече
придобиват
градообразуващ
характер.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС
Промяна на отрасловата и териториалната структура на производството, предимно чрез
поява на нови отрасли и дейности и отмиране на други.
Разширяване използването на нови източници на енергия за производствени и
комунално-битови нужди, като природен газ, атомна енергия, слънчева енергия и други.
Въвличане в стопански оборот на природни ресурси, които не са били използвани с
традиционните технологии.
Индустриализация на селското стопанство чрез механизация и автоматизация на труда,
подобряване на растителните сортове и животинските видове, по-ефективна борба с
вредителите, оптимално използване на природо-климатичните условия и т.н.
Повишаване на производителността и качеството на строителните работи и на тази
основа – увеличаване на възможностите за изграждане на нови фондове с подобрени и
дори нови функционални характеристики.
Нови технологии в транспорта и съобщенията, които облекчават преодоляването на
разстоянията.

Индустриализация на услугите, специализация на здравното и просветното дело и други.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
ТЕРИТОРИАЛНО-УРБАНИСТИЧНИТЕ ФАКТОРИ

Характерно за тях е относително по-бавната
скорост на промяна и наличието на съществени
инерциални ефекти във времето:
природо-географски фактори
демографски фактори
социални фактори
пространствено-планировъчни фактори
архитектурно-исторически фактори

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЛАСТТА

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:
•Регулативните

Реализира се чрез широкообхватна система от
регулативни въздействия, чиято управленска
ефективност зависи от:

•правилното
целеполагане,
ресурсното
осигуряване
и
оперативната реализация на съответните проекти и програми.
•правилното разпределение на управленските компетенции по
отношение на урбанизацията по линията на “централизация –
децентрализация”.

въздействия
върху
урбанизацията не могат да
бъдат
резултат
на
механична
децентрализация
на
компетенции и ресурси от
централната към местната
власт,
те
имат
своя
специфика.
•Тези

Специфичен е въпросът за границите на
ефективността на държавната регулация върху
урбанизационния процес.

•Проблемът е дискусионен, като решенията е най-добре да са
резултат на ситуационен анализ.
•Необходимо е да се отчита качествената специфика на
урбанистичната проблематика, т.е. преразпределение на
компетенции и ресурси при признаване на качествено
различната проблематика на едни и същи дейности при
регулация на националното или на локалното ниво.

въздействия не са и
не
следва
да
бъдат
партиино-политически
“оцветени”,
защото
идеологическата
ориентираност
на
решенията
увеличава
риска за отклонение от
интересите
на
цялото
население.

СЕЛИЩНАТА МРЕЖА –
ОСНОВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

СЪЩНОСТ:

Предствлява пространствена форма
на организация на обществения
живот.

Преддставлява качествено различен
обект за изследване в сравнение с
отделното населено място.

Има за елементи различните
населени места в съответния район,
взаимно свързани помежду си
посредством товаро-, пътнико- и
информационни потоци, а също и
посредством общността на
природоползването.

Анализирането й като система,
разкрива следните похарактерни възможности, които
отделното населено място няма:
Положителна емкост – непрекъсната възможност за
разполагане на нови обекти и дейности.
Безконфликтно протичане на процесите на
концентрация на производството.
Повишаване подвижността на населението.
Ефективно изграждане и функциониране на
иерархична система за обслужване на населението.
Безконфликтна реализация на постиженията на
научно-техническия прогрес.
Преодоляване на съществените различия при
регионалните диференциации.
Ефективно регулиране развитието на самите
населени места.

СОБСТВЕНИ ФУНКЦИИ НА ГРАДОВЕТЕ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ГРАДОВЕТЕ:
•ТЪРГОВСКИ

Под функции на населените места се разбират тези
дейности, които обуславят съществуването и развитието
им, осигуряват необходимите ресурси за протичане на
обществените процеси и задоволяване на
индивидуалните потребности на хората.

ФУНКЦИИ:
прости форми (местен пазар),
континентална търговия
(градски транспортни средства,
търговски центрове, вкл. борси,
тържища и панаири), морски
пристанища, летищни
центрове, центрове на световна
търговия;
•ПРОМИШЛЕНИ

ФУНКЦИИ –
обикновено се делят на
добиващи и преработващи;

Обикновено функциите на града се делят на
градообразуващи и градообслужващи.
За регионалната икономика е подходящо и делението на
собствени и на районообразуващи функции.

Разнообразните функции на градовете взаимодействат и
взаимно се проникват, поради което е важно да се
разграничат доминиращите функции, които имат
решаващо значение за развитието на града.
Понякога тези доминиращи функции се наричат
“професия на града”.

•КУЛТУРНИ

ФУНКЦИИ:
центрове на изкуствата,
университетски центрове,
фестивали и конгреси, градовемузеи, религиозни центрове;
•АДМИНИСТРАТИВНИ

ФУНКЦИИ: центрове на
местно самоуправление,
центрове на изнесени
структури на централната
изпълнителна власт, столици,
седалища на международни
организации;
•ВОЕННИ

И СПЕЦИАЛНИ
ФУНКЦИИ, свързани със
сигурността – днес те все порядко имат градообразуващо
значение, но именно на тях
дължат възникването си много
от сегашните градове.

РАЙОНООБРАЗУВАЩИ

ФУНКЦИИ НА ГРАДОВЕТЕ

Демографските връзки на града със заобикалящия го район:
•градът привлича население
•след преминаване на известна граница на концентрация градът изтласква население в
района
Връзки по линията на селското стопанство:
•По-голямата част от собствениците на селскостопанска земя живеят в града, а това се
отразява на управленските решения за развитието на отрасъла.
•Задоволяването на потребностите от хранителни стоки на гражданите в значителна
степен става от заобикалящия го район.
•Селското стопанство на района е източник на суровини за преработващата
промишленост.
По линия на търговското, финансовото и другите видове обслужване
•Градът е центъра, където живеещите и работещите в заобикалящия го район
задоволяват своите потребности от услуги.

Локализираните в града промишлени дейности създават заетост за жителите на района, а
с това се формира и значителна част от доходите им.
По линия на административната власт и политическата дейност.
•Обикновено тук са и седалищата на нестопанските и другите граждански организации.

Градът като център на изкуство, култура, средства за масово осведомяване, духовен и
религиозен живот, упражнява районообразуващо въздействие върху заобикалящата го
територия.
Значителна част от свободното време на хората, живеещи в района, преминава в града.
Етническият въпрос, може успешно да бъде решаван само в условията на града с
интензивните социални контакти, с предлагането на различни видове труд и от там –
доходи, с по-големите възможности за образование и т.н.

Определянето на ролята и
мястото на града в района е
основна задача на
регионалната икономика,
която има две
взаимосвързани страни:
•да

се разкрият функциите,
които градът изпълнява
спрямо заобикалящата го
територия
•да

се определи оптималния
териториален обхват на
зоната на влияние на града.

ВИДОВЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ТЯХНАТА ИЕРАРХИЯ (1)

СПОРЕД МОРФОЛОГИЧНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ:

Определянето на едно селище като град се
основава на три признака:

различават се:

• ДЕМОГРАФСКИ (численост на населението)

градове и
села

• ИКОНОМИЧЕСКИ (структура на заетостта)
• УСТРОЙСТВЕН (тип на застрояване, степен на
изграденост)

ВИДОВЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ТЯХНАТА ИЕРАРХИЯ (2)
Според агломерационните
групи по брой на
населението:
градовете се групират
така: с население до 10
хил. човека, до 30 хил., до
100 хил., до 400 хил. и
над 400 хил. човека

селата съответно: без
население, с население
до 100 човека, до 200, до
500, до 1 000, до 2 000, до 5
000 и с население над 5
000 човека

Според “градоустройствената
категоризация”:
градовете се групират като:
• много големи градове с население над 400
хил. Човека
• големи градове – до 400 хил.
• средни градове – до 100 хил.
• малки градове – до 30 хил.
• много малки градове с население под 10
хил. човека

селата биват:
• много големи села с население над 5 000
човека
• големи села – до 5 000
• средни села – до 2 000
• малки села – до 1 000
• много малки села с население до 200
човека

ВИДОВЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ТЯХНАТА ИЕРАРХИЯ (3)
Според функциите в
административнотериториалното
устройство в
България:

•административни
центрове
(областни
и
общински)
•съставни населени места
•Столицата гр.София е с особен статут, каквато
е практиката в повечето страни в света.

Според
пространствената си
структура се
различават следните
видове градове:

•линейно организирани
•радиално организирани
•с правоъгълна мрежа
•с комбинирана пространствена структура и др.

Според структурата
на икономиката
биват:

•моноотраслови
•полиотраслови
•В България специфично проявление имат и
курортно-туристическите центрове.

ВИДОВЕ НАСЕЛЕНИ

МЕСТА И ТЯХНАТА ИЕРАРХИЯ

(4)

Според комплексната функционална типизация се
различават 8 функционални типа населени места:

нулев – столицата
І функционален тип – някои областни центрове с надобластно влияние при
организацията на територията
ІІ – останалите областни центрове и някои общински центрове с надобщинско влияние
при организацията на територията
ІІІ – останалите общински центрове - градове
ІV – общински центрове – големи села
V – останалите общински центрове – села
VІ и VІІ функционален тип – села с различно ниво на организация на обслужване на
населението
VІІІ – т.нар. “села с изменящи се функции” - реално са много малки населени места в
процес на обезлюдяване

ДИНАМИКА НА ГРАДОВЕТЕ
СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ (1)
“Контраинтуитивност” - често поведението на градовете противоречи на
интуитивно очакваното.

•Недостигът от жилища не винаги може да бъде преодолян само чрез
изграждане на нови жилища, въпреки, че интуитивно това би
следвало да стане.
Поведението им е удивително нечувствително към промяната на много
характеристики.
•Ниска чувствителност и дори липсата на реакция от страна на
градовете при промяната на производствените програми на
икономическите субекти.
Поведението им е силно чувствително към промените на малко на брой,
но точно определени количествени и структурни параметри, т.нар.
“точки на влияние” в урбанистиката.
•Промяната на въздействията в една от тези точки оказва влияние и
променя поведението на града по всички направления.
•В общия случай като точки на влияние се изявяват: демографските
параметри, изградеността на фондовете, степента на свързаност на
населените места, базисните производствени дейности и други.

ДИНАМИКА НА ГРАДОВЕТЕ
СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ (2)
Обикновено градовете проявяват висока степен на резистентност
към административните промени.

•Характерен пример за това е неуспешният опит да се регулира
механичния приръст на големите градове чрез административни
ограничения за приемането на нови жители.
Въздействието
на
различните
програми
(икономически,
административни, социални и др.), целящи коригирането на
поведението на градовете, постепенно намалява във времето.
•Поради това е препоръчително да се прилагат такива външни
програми, които променят вътрешните подбудителни реакции и
съдействат за прогресивно развитие.
Въздействията с дългосрочен хоризонт на реализация обикновено
предизвикват краткосрочни реакции, направлението на които е
противоположно на очаквания дългосрочен ефект.
•Развитието на производствени дейности
като се предполага в переспектива
възстановяването й, понякога води
переспектива, значително надхвърлящи
икономически ефект.

в конфликт с околната среда,
да се търсят начини за
до загуби в дългосрочна
първоначалния положителен

ВЪТРЕШНОГРАДСКИ

ПРОБЛЕМИ

БЕДНОСТТА И ЛОШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В ГЕТАТА
Дискриминацията
на етническа
основае най-силно
действащият фактор
за появата на гетата:

•Жителите на гетата нямат равностоен с
другото население достъп до образование, от
там – нямат достъп до редица престижни и
високо доходни професии, заплатите им са пониски, а безработицата – по-голяма.

Основни проблеми в
гетата:

•недостиг на работни места
•повишена
потребност
от
социално
осигуряване
•недостиг на качествено образование и
професионална квалификация
•амортизирани
и
често
липсващи
благоустройствени и жилищни фондове

Основен инструмент
за решаване
проблемите на
гетата:

•инвестиционните програми, които често се
придружават и от т.нар. “меки мерки” –
инвестиции в човешки капитал.

ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ
ТРАНСПОРТНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДОВЕТЕ
СЪЩНОСТ:
• Свързани са с изискванията за осигуряване на редовен, бърз и сигурен
транспорт.
РЕШЕНИЕ:
• Чрез организиране на единна система за транспортно обслужване, обединяваща
в синхрон функционирането, от една страна на обществения и личния транспорт,
и от друга страна – на различните видове системи комунален транспорт: метро,
ж.п. транспорт, автотранспорт, тролейбуси, трамвай и други.
Краткосрочни икономически проблеми на транспортната система в града:
• Основен е проблемът за ценообразуването на транспортните услуги.
• Доказано е, че периодичното механично повишение на цените не може да доведе
до желания положителен ефект.
• Възможно е прилагането на механизми, като: събиране на такси от всички
ползователи на транспортни съоръжения; гъвкаво ценообразуване (напр.
повишаване на цените в часовете на пиково натоварване).
Дългосрочните проблеми са с инвестиционен характер:
• необходимост от нов подвижен състав, от транспортни съоръжения, за източници
на енергия и т.н.

ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ
ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДСКАТА СРЕДА (ЕКОУРБАНИСТИКА)
Пренебрегването им може да доведе до тревожни последици,
достигащи до глобална промяна на климата на Земята –
парников ефект, озонови дупки, повишена радиация и т.н.

Причините са разнообразни:
повишената плътност на
населението

повишеното потребление,
изискващо включване на повече
природни ресурси в стопански
оборот
ниската екологосъобразност на
редица производствени технологии

стремежът към максимизация на
печалбата в бизнеса в
краткосрочна переспектива

“Методи на суровинните баланси”:

Съпоставят в
количиствено, а
понякога и в
качествено отношение,
привлечените в
стопански оборот
природни ресурси и
крайния отпадък.

Аналогично на БВП се
въвежда нов
макроикономически
показател – “брутен
вътрешен боклук”.

СЕЛИЩНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ
Съществуващото състояние на селищната мрежа е плод основно на
бурната урбанизация в годините след Втората световна война.
•Броят на градското население надмина 5.5 млн. човека в сравнение с
1.7 млн. в 1946 година.

Постепенно се задълбочава проблемът “център – периферия”.

•Обособените периферни райони по южната, западната и частично
северната граници, а също и в планинските райони, са лишени от
достатъчни по големина и функции центрове, необходими да
стабилизират негативните миграционни процеси.

След 70-те години започна да се развива процес на агломериране на
големите градове със съседните селища.
•Най-силно изявени селищни агломерации са: София-Перник, ПловдивАсеновград, Варна-Девня, Бургас-Камено, Велико Търново-Горна
Оряховица-Лясковец и други.

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА (1)
Икономическа база на населените места:

• Според изследователски разработки малките и много
малките градове не притежават необходимия потенциал за
нормално функциониране, прогресивно развитие и
организация на околната територия.
Отдихът е единственият нов градообразуващ фактор за периода
след 60-те години:
• Курортните комплекси по своята същност са населени места
с временно обитаване, а най-големите от тях - Слънчев бряг,
Златни пясъци, Албена, Пампорово и някои други, са и с
постоянно обитаване.
• Друга форма на проява на въздействието на този фактор е
формирането на вилни зони.
Развитието на техническата инфраструктура:
• Характерно е взаимосвързано развитие на градовете и
техническата инфраструктура.
• Най-силно се изявява транспортът, особено по трасетата на
европейските транспортни коридори.

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА (2)
Екологичният фактор:
• Лошите екологични условия подтискат развитието на населените места, докато
добрите условия оказват стимулиращо въздействие.
Демографските процеси – естествено, механично и структурно
движение на населението:
• След 1989 г. демографските процеси в България са негативни и това води до силна
деградация на структурата на селищната мрежа в някои райони на страната.
Административно-териториалното устройство:
• Съществувалите до 1979 г. 1374 градски и селски общини бяха трансформирани в
сегашните 264 общини, което даде и дава възможност да се укрепят и други
опорни центрове на селищната мрежа, които притежават необходимия
потенциал.
Постиженията на начно-техническия прогрес:
• имат интегрално въздействие върху развитието на населените места.
Международните икономически връзки:
• особено изискванията за евроинтеграция на България.

ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ

НА

РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА В

БЪЛГАРИЯ (1)

Тенденциален или
недирижиран вариант на развитие:
Основно ще нарастват много големите градове със заемане на обработваема
земя в периферията им.
Ще продължи концентрацията на фондове и дейности с масово изоставане
на сградни фондове извън полетата на урбанизация.
Ще се формират мощни урбанизационни оси по протежение на
международните транспортни коридори.
Екологичните проблеми ще се задълбочат, обезлюдяването на значителни
територии в Северозападна и Югоизточна България ще продължи.
Всичко това означава “свиване” на националното пространство до ареалите на големите
градове и по протежение на големите урбанизационни оси.

ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ

НА

РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА В

БЪЛГАРИЯ (2)

Частично регулираният
или подборно дирижиран вариант:
Предполага целево ограничено
въздействие върху процесите.

Ще се стабилизират отделни райони и
центрове в подбрани и конкретно
определени територии.

ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ

НА

РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА В

БЪЛГАРИЯ (3)

Дирижиран или изцяло
регулиран вариант:
Изисква силна финансова, организационна, нормативна и
обществена ангажираност.
Предполага се целенасочено предизвикване на
деконцентрация и дезурбанизация.
Опорните центрове на селищната мрежа ще включват и
малки, и средни градове.
Силно урбанизираните територии ще се развиват по
интензивен път, а периферните територии ще се стимулират.

КРАЙ НА
ЛЕКЦИЯТА!

