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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ: 

1. Районът като система 

2. Основни видове междурайонни връзки 

3. Анализ на междурайонните потоци чрез 

индексите на    локализация 



РАЙОНЪТ КАТО СИСТЕМА 
СИСТЕМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА (1) 

РЕГУЛИРУЕМОСТ 

Районите като 
териториални 

системи 
принадлежат към 

класа на 
регулируемите 

системи.  

Налице са хомеостатични процеси: 

• при външно смущение върху един от 
елементите системата реагира с 
останалите си елементи със стремеж 
да възстанови равновесието си.  

• Когато смущението върху някой от 
елементите надмине допустимите 
граници и не се неутрализира чрез 
адекватни реакции, то се  нарушава 
функционирането и на другите 
елементи.  



РАЙОНЪТ КАТО СИСТЕМА 
СИСТЕМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА (2) 

ДИНАМИЧНОСТ 

Проявява се чрез 
последователни 

промени на 
характеристиките на 

системата, формиращи 
динамични редове, 

наричани също 
траектории или линии 

на поведение.  

Разновидности на 
динамизма: 

•колебателен режим, 
устойчиво нарастващ или 
намаляващ; 

•неустойчив режим, който 
може да доведе и до 
деструктивни процеси, 
достигащи до разпадане, 
унищожаване на системата. 



РАЙОНЪТ КАТО СИСТЕМА 

СИСТЕМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА (3) 

ЕМЕРДЖЕНТНОСТ  
Районът като система притежава свойства, които не са характерни за 

съставящите го елементи и подсистеми поотделно.  

Свързана е с цялостта на района, с функционалната му 
производствена или непроизводствена специализация, с целите на 

развитието му. 

Пример: обществените функции – пазар, осигуряване на 
производството с работна сила, обслужване на населението и т.н., не 
могат да бъдат изпълнявани самостоятелно от отделните елементи 

на района, а се изпълняват само при обединяването им чрез 
системните връзки.  



РАЙОНЪТ КАТО СИСТЕМА 

СИСТЕМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА (4) 

ПРИЗНАЦИ, СПОРЕД КОИТО РАЙОНЪТ МОЖЕ ДА СЕ ОТНЕСЕ 
КЪМ НЯКОИ ПО-ХАРАКТЕРНИ КЛАСОВЕ СИСТЕМИ: 

РЕАЛНОСТТА 

•обективно 
съществуваща 
обществена 
система 

СТРУКТУРАТА 

•комбинирана с 
доминанта на 
иерархичност 

ПОВЕДЕНИЕТО  

•с елементи на 
стохастичност, 
съдържащо 
процеси с 
вероятностен 
характер 

ОБРАТНАТА 
ВРЪЗКА 

•наличие както 
на 
положителна, 
така и на 
отрицателна 
обратна връзка 

ОПИСАНИЕТО 

•слабо 
структурирана 
система, 
притежаваща 
както 
количествено 
характеризирани 
елементи, така и 
такива, които не 
се поддават на 
оценки в метрична 
скала 



РАЙОНЪТ КАТО СИСТЕМА 
ОТВОРЕНОСТ НА РАЙОНИТЕ 

Отвореността на районите намира израз в реализацията на 
разнообразни междурайонни връзки, разкриването, оценката и 

регулирането на които е основна задача на регионалната 
икономика.  

Определя се от взаимовръзките на районите с 
обкръжаващата ги среда – други райони, нормативна рамка, 

природна среда и други.  

Важен аспект на проявление е йерархията на районите:  

Всеки район е 
обособен като част от 

някаква по-голяма 
територия, с която 

активно 
взаимодейства.  

Всеки район може да 
бъде разчленен на по-

малки структурни 
единици – негови 

подсистеми.  

Отвореността на 
районите като ефект 

от йерархичността им 
има важно значение в 

системата на 
икономическото 

райониране. 



ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕЖДУРАЙОННИ ВРЪЗКИ 
ТОВАРОПОТОЦИ 

Представляват движение на природни ресурси, междинна 
стокова продукция и крайни продукти (може и услуги) за 

задоволяване на потребностите на хората или за 
инвестиционно потребление.  

Информацията за товаропотоците характеризира: 

нивото на 
икономическо 

развитие на 
района 

движението на 
материалните 

ценности вътре 
и извън района 

йерархията на 
регионалните пазари: 

•пазар на потребителски стоки; 

•пазар на инвестиционни стоки; 

•пазар на природни ресурси; 

•пазар на ценности в сферата на 

културата; 

•пазар на здравни, образователни и 

други услуги. 



ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕЖДУРАЙОННИ ВРЪЗКИ 

ПЪТНИКОПОТОЦИ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ МИГРАЦИЯТА: 

 

Предизвиква значителни 
икономически, социални и 

политически ефекти в 
районите. 

Свързана е тясно с 
фискалната политика, с 

пазара на труда, с 
входящите и изходящи 

парични потоци, с 
инвестициите в човешки 

капитал и т.н.  

Въздействието й върху 
развитието на района бива 
ускорително или забавящо, 

селективно и 
преразпределително.  

ПРИЧИНИ ЗА МИГРАЦИЯ: 

разнообразни и твърде динамични, доминират икономическите фактори, влияние 
оказват и екологични, социални, политически и други фактори. 

ВИДОВЕ МИГРАЦИИ: епизодични; ежедневни; сезонни; безвъзвратни и др. 

СИНТЕЗНА РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА – състоят се в механично движение на населението.  



ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕЖДУРАЙОННИ ВРЪЗКИ 
ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ 

•При тях материално-вещетвените елементи имат вторична, 
обслужваща роля на носител.  

Проблематика с голямо значение за развитието на обществото и 
регионалните процеси.  

•Поради предимството на информационните процеси в управленската 
дейност, тази проблематика може да се отнесе и към регионалното 
управление.  

Изучаването на информационните потоци като научна област е 
предмет на информатиката.  

•При всяко положение регионалният анализ и по-общо – регионалната 
икономическа политика биха били непълноценни при пренебрегване 
на проблемите на информационните процеси. 

Развитието на информационните технологии доведе до глобализация 
на информационното пространство и с това намали значимостта на 
териториалния фактор. 



ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕЖДУРАЙОННИ ВРЪЗКИ 
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА: Паричните потоци в по-голямата си част 

уравновесяват финансово товаропотоците – ресурси и продукти.  

ВИДОВЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ: 

НЕФИНАНСОВИ – инвестиции, работна 
заплата, застраховки, данъци, приръст на 

стоковите запаси и други 

ФИНАНСОВИ – влогове, държавни и 
общински ценни книги, фирмени ценни 

книги, гаранции и ипотеки, потребителски 
кредит и други 

ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ 
ПОТОЦИ Е ПЛАТЕЖНИЯТ БАЛАНС: 

В условията на 
България се съставя 

само общо за страната, 
което не позволява 
използването му за 

изучаване на между и 
вътрешно регионалните 

процеси.  

Необходимо е 
специфично 

информационно 
осигуряване, а също и 
сравнително сложни 

систематизация и 
комбинация на 
информацията. 

Обхваща информация 
за входящите и 

изходящите потоци и 
тяхното салдо, 

систематицирана в 4 
блока: 

•Разплащания по 
текущите сметки; 

•Валутни операции; 

•Движение на капитала; 

•Други (грешки и 
пропуски). 



ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕЖДУРАЙОННИ ВРЪЗКИ 
ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕНОСИ 

•Произтичат от отвореността на районите като териториални системи. 

•Проявяват се във взаимодействия по линията на атмосферни преноси, 
вода, био и преди всичко зооценоза, и други елементи на екологичната 
среда.  

•Оказват комбинирано (директно или индиректно) въздействие върху 
развитието на районите. 

СЪЩНОСТ: 

•резултат на глобални процеси (ефектите на озоновите дупки, промяната 
на климата или разпространението, респ. изчезването на някои 
растителни или животински видове) 

•проявяващи се на наднационално регионално ниво (киселинни дъждове, 
замърсявания на водите, повишаване на радиационното ниво и др.)  

•преноси между районите на страната вода, въздух, биоценоза 

ВИДОВЕ: 

•инвестиционната стойност на обектите, а от там и върху себестойността 
на продукцията и нейната конкурентноспособност 

•локализация на дейности и обекти 

•демографските процеси и чрез това – на количеството и качеството на 
работната сила 

ВЛИЯЯТ 
ВЪРХУ: 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ИЗРАЗ: 

 

Ri : R            Ri : Ni 

-------   или   ------- , 

Ni : N            R : N 

 

където: 

Ri – заетите в отрасъл 

“i” в района; 

R – общо заетите в 

района; 

Ni – заетите в отрасъл 

“i” за страната; 

N – общо заетите в 

страната. 

 

Характеризира отношението между 
относителния дял на развитието на някакъв 
отрасъл или дейност в района, изразен в 
проценти (%), и относителния дял на същия 
отрасъл или дейност в някакъв по-агрегиран 
показател. 

•Ако се търси връзка между местното 
производство и местното потребление, подходящ 
базисен параметър са доходите на населението. 

•Ако се търси връзка с производителността на 
труда, по-подходящо е като базисен параметър 
да се използва чистият вътрешен продукт. 

•За редица социално ориентирани регионални 
задачи е целесъобразно като базис да се 
използва общата численост на населението или 
числеността на отделни демографски структури, 
(младежи, жени, висшисти и др.) 

Изборът на базисен параметър зависи от 
изследвания район и целевите постановки на 
изследователската задача.  



АНАЛИЗ НА МЕЖДУРАЙОННИТЕ ПОТОЦИ  

ЧРЕЗ ИНДЕКСИТЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯ (1) 

• например, за България по области или общини.  

Индексите на локализация на даден отрасъл или 
дейност могат да бъдат подредени във възходящ 
или низходящ ред за цялата съвокупност от 
райони: 

Построява се крива на локализацията, 
отразяваща териториалната концентрация на 
отрасъла или дейността за цялата страна. 



АНАЛИЗ НА МЕЖДУРАЙОННИТЕ ПОТОЦИ  

ЧРЕЗ ИНДЕКСИТЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯ (2) 

•Изчисляват се и се съпоставят индексите на локализация при една и съща база за 
всички отрасли и дейности в района.  

•Може да се направи преценка, че отраслите, които имат индекси на локализация 
над 1, са базисни за районната икономика.  

•В този случай съответният район по дадения отрасъл работи с експортна 
ориентираност, което стимулира междурайонните връзки.  

ДРУГ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗА:  

•Дали при наличие на сравнителни предимства да се стимулира този отрасъл или 
да се стимулират производства с индекси на локализация, по-малки от 1? 

•При втория вариант на действие входящите в района потоци биха се намалили.  

ДИСКУСИЯ ПРИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ: 

•специфика на потреблението, диференциация на доходите, производителност на 
труда, структура на районния икономически комплекс и други. 

Тази дилема налага в процеса на регионалния анализ да 
се привличат и други фактори: 



КРАЙ НА 

ЛЕКЦИЯТА! 


