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А. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
1. Актуалност на темата  

Актуалността на темата „Регионален баланс на промишленото 
производство: структура и оптимизация (на примера на Югозападния планов 
район в България)” се базира на три основни предпоставки. Първата са 
настъпилите в световен мащаб промени в развитието на икономическата 
география и по специално интересът на негеографи към тази научна област, което 
доведе до появата на НИГ /Новата икономическа география/. В този аспект 
огромно значение се предава на развитието на малки и средни предприятия 
/МСП/, които както в развитите, така и в по-слабо развитите страни-членки на ЕС 
са основен източник на нови работни места, иновации, икономическа динамика и 
диверсификация. Те се явяват главните фактори в т.нар. “Лисабонска стратегия”.  

Настоящото изследване не би могло да бъде встрани от принципните 
положения, заложени в посочените документи. По-важен за нас е фактът, че в 
общността съществува интерес към значението за икономическата структура на 
МСП (предимно принадлежащи към сектора на промишлеността) от гледна точка 
на тяхното значение за развитието на регионите.  

Въпреки настоящата положителна национална тенденция към 
икономически растеж, един по-критичен и задълбочен анализ на плановите 
райони, областите и общините у нас разкрива редица неравновесия.  

Доказателство за тежките диспропорции в процеса на развитието е 
флуктуацията в системата на статистическите неадминистративни планови 
райони, която у нас бе създадена след асоциирането на страната ни към ЕС като 
страна кандидат за член. Заедно с тях бе въведена системата на NUTS1 на 
Евростат.  

На по-ниските административни нива – области и общини, неравновесията 
са много по-големи. Следователно вторият аспект на актуалността на темата 
произтича от проблема за постигането на балансираното и устойчиво развитие на 
българските региони.  

Изтъкнатите различия поставят въпроса за провежданата регионална и 
секторна политика и най-вече за инструментите и мерките, които тя използва за 
тяхното преодоляване. Водени от тези аспекти и отчитайки значението на сектора 
на услуги, който е доминиращ при формирането на брутна добавена стойност 
(БДС) у нас (над 60% за 2005 г.), насочихме вниманието си към сектора на 
промишлеността. Според нас в този сектор се съдържат най-големите резерви за 
увеличение на БДС във всички сектори на икономиката (аграрен, индустрия, 
услуги), респективно икономическият растеж в районите с най-неблагоприятни 
показатели. Основание за това ни дават данните от изследванията на Директорат 
„Предприятия и индустрия” на ЕК2, в която се посочва, че преработвателната 
промишленост формира 21% от брутната добавена стойност /БДС/, а пазарните 
услуги3 - 48,1% в ЕС. Докато за САЩ тези стойности са съответно 16% и 52%. 

                                                        
1 NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
2 EU sectoral competitiveness indicators, European communities, 2005 ISBN 92-894-6418-6 
3 Пазарните услуги се предоставят на преработвателните предприятия. Фирмите, които ги предоставят статистически са 
считани към сектор услуги.  
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Следователно, преработвателната промишленост и нейните поръчки към 
пазарните услуги формират над 67 % от БДС в два от най-големите икономически 
центъра.  

Третият аспект на актуалността на темата е свързан с факта, че през 
последните 15 години на секторните изследвания у нас се гледаше с известна доза 
скептицизъм. След влизането на страната ни в ЕС, с оглед на процеса на кохезия 
/сближаване/ към икономическите и социалните нива на развитие с най-развитите 
страни-членки, тези проблеми придобиха още по-голяма острота. Българските 
промишлени продукти трябва на намерят своето място в “мрежата” на добавена 
стойност в Европейски и световен мащаб и да създадат национална 
конкурентноспособна, продуктова и иновативна среда.  
 
2. Обект и предмет на изследването  

ОБЕКТ на изследване е регионалният баланс на промишленото 
производство, формиран от секторите C (добивна промишленост), D 
(преработвателна промишленост) и E (снабдяване с ел. енергия газ и вода) и 
съответните им подсектори. Всички те, заедно със сектор F (строителство), 
статистически формират индустриалните дейности. В някои части на 
изследването се обръща по-голямо внимание на сектор D, който обхваща 
преработвателната промишленост.  

ПРЕДМЕТ на изследване са теоретико-методологичните основи на 
регионалния баланс на промишленото производство, факторите, които определят 
неговата отраслова, организационна, социална и пространствена структури, 
формирани в периода след 2000 г., и определящи съвременното състояние на 
сектора.  
 
3. Цел и задачи на изследването  

Целта на изследването е насочена към разкриване и научно обяснение на 
теоретичната и практико-приложната същност на регионалния баланс на 
промишленото производство, както и неговата оптимизация при програмиране на 
регионалната /териториалната/ политика.  

За постигането на целта бяха формулирани следните основни задачи: 
 Да се разкрие научната същност на категорията регионален баланс на 
промишленото производство;  
 Да се анализира регионалната организация и управление на промишленото 
производство като основа за формирането на регионалния баланс на 
промишленото производство; 
 Да се изследват съвременните форми на промишленото производство, като 
пространствена база при формирането на индустриални клъстери – основните 
компоненти на регионалния баланс на промишленото производство;   
 Да се изследва текущият внос и износ на страната, като фактор и резултат от 
съществуващия регионален баланс на промишленото производство; 
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 Да се изследва чрез динамичен многосекторен анализ регионалният баланс на 
промишленото производство на ЮЗРП и съставните му административни 
области; 
 Да се анализира връзката, която съществува между икономически подсектори, 
брой заети и квалификация на заетите, с което да се подпомогне регионалното 
развитие и планиране в конкретния регион; 
 Да се формулират изводи и мерки за оптимизация на регионалния баланс на 
промишленото производство на база получените резултати. 

 
4. Методи на изследване 

В процеса на работа бяха използвани различни методи и подходи в 
зависимост от решаването на конкретните основни задачи, от спецификата на 
изследвания обект, дължината на периода на изследване, както и от наличните 
информационни масиви.  За нуждите на настоящето изследване са използвани 
следните групи подходи: исторически подход, генетичен подход, комплексен 
подход, системен подход.  

Конкретно използваните методите са: Географско описание, Сравнителен 
анализ /компаративен/, Географски анализ и синтез на елементите, Метод на 
SWOT анализ, Картографският метод и методите за пространствени анализи с 
ГИС, коефициент на локализация, динамичен многосекторен анализ на дяловете 
(Динамичен анализ на движението на дяловете - ДАДД), логическо моделиране и 
др. 
 
5. Апробация  
По темата на дисертацията написани две статии и един доклад. Предварителна 
защита е проведена на разширено заседание на катедра „Регионална и 
политическа география” към ГГФ на „СУ. Св. Климент Охридски”, с участието на 
хабилитирани лица от катедра „Социално-икономическа география” и 
географския интитут на БАН.  
 
6. Териториален обхват 

С цел да се демонстрират практическите възможности на анализа на 
регионалния баланс на промишленото производство в третата глава на 
изследването е извършен динамичен многосекторен анализ на база броя заети по 
икономически подсектори в Югозападния район за планиране. Целта е да се 
разкрие съществуващият в района регионален баланс на промишлеността. 
 
7. Структура на дисертационния труд 
Дисертационния труд се състои от увод, три глави и заключение с общ обем 187 
страници, списък на използваната литература – 8 страници, 38 фигури, 25 таблици 
и три карти. 
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Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Увод  
 В увода се обосновава актуалността на темата. Определят се предмета и 
обекта на изследването. Формулира се цел на изследването и свързаните с 
нейното постигане задачи, както и приложените методи за анализ.  
Конкретизирани са териториалният обхват и информационната база на 
изследването базирана на НКИД – 2003.  
 
I. ГЛАВА ПЪРВА 
РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО: СЪЩНОСТ, МОДЕЛИ И УПРАВЛЕНСКИ 
ПРАКТИКИ 
 В първа глава е направен критичен анализ на редица теоретични постановки 
и модели пряко засягащи теорията на икономическата география и изследванията 
на промишлеността. Анализирани са теоретичните основи на явлението „Нова 
икономическа география” и неговото значение. Извършен е критичен анализ на 
концепцията за индустриалните клъстери, на съвременната икономгеографска 
среда като основа  на регионалния баланс, както и опит за разкриване на 
теоретичната същност на категорията „Регионален баланс на промишленото 
производство”.    
 
1. Същност и развитие на теоретичните и методологичните основи на 
икономгеографските изследвания на промишлеността   

През последните 50 г., се формира основния научен инструментариум за 
изучаване на географските аспекти на икономическите дейности, както и на 
пространствените структури и организация на обществото. Научното направление 
на икономическата география в наши дни изследва широк набор от обекти и 
явления, конкретни проблеми на управлението и практиката, които често можем 
да срещнем в литературата, дефинирани като икономогеографска тематика. Тази 
проблематика е свързана и с редица други научни дисциплини. Близостта на 
икономическата география с “икономикса” ни кара да отбележим, че 
географските и икономическите концепции за развитие на пространството са 
близки както в ретроспективен план, така и по същество. Нещо повече, в много от 
случаите някои от методите, подходите и моделите в икономическата география 
са създавани именно от икономисти. Примери за това са Вебер (1909), Тинберген 
(1936), Льош (1954), Айзард (1966), Леотниев (1966), Самуелсон (1983) и др. а в 
по-ново време Пол Кругман (1990), Тони Винейбълс (1990), Масахиса Фуджита и 
Томойа Мори (2005) и др. На практика микро и макро-икономическите основи на 
икономическата география винаги са били най-сериозната й слабост, която 
позволи на редица от географските обекти на изследване да станат предмет на 
анализ предимно извън нея. В някои източници се посочва, че  основен обект на 
изследване, както от икономиката, така и от икономическата география, е 
икономическата система, но в пространствен контекст. (Lloyd, P., P. Dicken, 
1972г.)  
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Възприетият подход в тази част на дисертацията е ретроспективен. Чрез него 
са очертани възгледите на Уилиам Д. Патисон  и неговите „традиции” имащи за 
цел да решат проблема с предмета на географията, а именно: Пространствена 
традиция; Изследване на територии /Регионална традиция/; Човек – околна среда; 
Наука за Земята.  Авторът сам отбелязва, че формулирането им e един компромис, 
породен от появата на “информационния взрив”.  

Последвалият анализ се базира на по-нови и по-пълни класификации. Така 
например според Скопин икономическата география преминава през девет 
парадигми на развитие. Подобно разграничение е напълно условно, но има 
опредено методологично значение. Принадлежността на едно изследване към 
конкретна парадигма също е условно, защото много често са използвани похвати, 
появили се в различни етапи, географски школи и с различна доказателственост 
на анализа. (А. Скопин, 2001) 

Анализът обхваща от периода на т.нар. регионална парадигма, която заема 
пето по ред място в класификацията на Скопин. В резултат на натрупаните 
описателни и обяснителни изследвания за основен географски обект на 
изследване при регионалната парадигма се определя - икономическия район. Това 
е периодът, в които се утвърждават неокласическите теории в икономиката. 
Водеща доктрина за организация на производството е “фордизмът”.  

Днес мнозина световни географи като П. Хагет, Р. Дж. Джонстън и др., 
считат за създател на регионалната парадигма и регионализма в географската 
наука Ричард Хартшорн (1899-1992). В най-известния си труд той прави най-
пълния дотогава преглед на немската географска методология. Според него 
географите организират своите изследвания по отношение на пространството, 
тоест в географски региони. За него икономическите сили превъзхождат 
природните по значение при определянето на регионите. Поради това доказва 
своята регионална перспектива от гледна точка на икономическата география: 
„...няма граница между икономическата и регионалната география” (Hartshorne, 
1939, стр. 408)  

Към тази парадигма можем да отнесем и районния подход на Н.Н. 
Колосовский, чиято теория за икономическото райониране се основава на 
теорията за географското разделение на труда.  

Силно влияние също така оказват разработките на Алфред Маршал (1890), 
който въвежда устойчиво понятията – търсене и предлагане, теорията за 
пределната полезност и производствената теория на ценообразуването. Не по-
малко известни са идеите на Алфред Вебер (1909), създавайки първия опит за 
пълно обяснение на процеса на индустриална локализация. С огромно значение е 
концепцията за общото икономическо равновесие на Леон Валрас, на Василий 
Леонтиев, чийто изследвания стават основа за развитието на метода “разходи-
производство” ”input-output” и др.  

Някои съвременни учени смятат, че първите теории за регионално развитие 
се зараждат именно пред този период. Харолд Хотелинг през 1929 г. поставя  
въпроса за връзката между неценовата конкуренция и географското 
разположение. Моделът на Хотелинг е доразвит от Т. Паландер, А. Льош и Е. 
Хувър.  (Гамильтон, 1971).   
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През следващия етап на своето развитие икономическата география, навлиза 
в отрасловата парадигма. Тя спомага за много по-дълбокото вникване в 
проблемите на регионите под тяхната обвивка. Това направление поставя 
началото на вертикалния “разрез” в регионалните изследвания, където се търсят 
елементите от различните йерархични нива, както и факторите, които ги 
обуславят. Методическият апарат се обогатява с линейното програмиране и 
теорията на игрите. Разработват се първите модели “разходи-производство” от 
американската и руската школи /У. Айзард, 1951; В. Леонтиев, 1953; Х. Ченери, 
1953 и др./  

Натрупването на отраслови изследвания повишава вниманието към някои 
райони, които още през този период изпъкват като “носители” на растежа. Това 
става причина и в географията, и в икономиката да се появят теориите “ядро-
периферия”. За развитите в икономическо отношение страни нямат голяма 
стойност. В основата им стои редуването на равновесно и неравновесно състояние 
между центъра и периферията.  

Към тази група можем да причислим теорията на Гюнар Мирдал за 
кумулативните източници на растежа. Според него в процеса на икономическо 
развитие центровете на растежа сами се открояват сред периферията, като 
концентрират в себе си по-голямата част от икономическата активност. Близка до 
възгледите на Мирдал е теорията на неравновесното развитие на Хиршман. Той 
настоява, че икономическото развитие трябва да се основава на принципа – 
случай-по-случай, разкривайки местните условия и ресурси за постигане на 
желаните резултати.  

В географията това направление се отразява от редица изследвания, които 
се стремят за докажат, че изграждането на определени обекти, като 
инфраструктура или икономически дейности в определено селище или район, ще 
повлияят върху цялостното му развитие. На тази идейна основа са едни от 
ранните концепции на шведския географ Торстен Хагерстранд - дифузията на 
иновациите (изучаване на географското разпространение на нови технологии).   

Една от теориите, заемаща връхна точка в отраслевизма, е теорията за осите 
и полюсите на растежа на Boudeville J./1968/. Тя се основава на предположението, 
че определена група специализиращи производства се развиват като източници на 
растеж. Този процес формира набор от производства /клъстери/, които са 
свързани с продуктови и технологични вериги. Будвил постига висока степен на 
географизация на икономиката.   

Един от основоположниците на количествената революция и 
математическата география, в смисъл на използването на математически методи 
за анализ в географията е роденият в Берлин американски географ Ф. Шаефер. 
Той е първият, който открива диспут за нова задача пред икономическата 
география, а именно “формулиране на географски закони, управляващи 
пространственото разпределение на определени явления по земната повърхнина”.  
Тези идеи довеждат до нова задача пред икономическата география - да се 
определи “пространствената организация на икономическите дейности”. В 
условията на тази парадигма в икономическата география проникват 
транспортната задача, задачата за равновесието на цените, задачите за 
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разположението на търговията, промишлеността и нейните източници на 
суровини, задачата за прокарване на границите между “зоните на влияние” на 
елементите на социалната инфраструктура, чрез критерия за максимизация на 
тяхната транспортна достъпност. В България също се появяват публикации и 
учебници, свързани с това направление на анализ. (Попов П., 1972)  

Системно-структурната парадигма в географията се възприема след средата 
на 50-те години. Главни обекти на изследване стават “териториалните социално-
икономически системи и териториалните структури на географските обекти”. 
(Скопин, 2001) До голяма степен се възраждат идеите на регионализма, добре 
познати в географията, но на ново йерархично ниво - “районът-система”.   

Развитието на икономическата география в наши дни се свързва с 
утвърждаването на информационно-проблемната парадигма. Категориите и 
понятията на науката вече имат наддисциплинарно значение – общонаучно. 
Примери за такива категории са – проблем, развитие, информация, прогрес и др.  
Една от главните задачи пред географията, формулирани през този период, е “да 
разкрие поведението и развитието на икономическите дейности в определено 
географско пространство”. За икономическата география с особено значение са 
обобщенията на шведския географ Аллън Пред. Той приема хипотезата за 
ограничената рационалност, развита в икономиката по отношение на 
локализацията на икономическите агенти.  

В началото на 90-те години на миналия се появи ново направление,  
дискутирано в научната литература чрез много модели за анализ, обединени от 
общото название “New economic geography – Нова икономическа география” 
/НИГ/.  

 
2. “Новата икономическа география” и промишленото производство  

През 1991 г. професорът по икономика Пол Кругман (Paul Krugman) създава 
теория, която се стреми да обясни появата на хетерогенните икономически 
пространства, ако перифразираме – пространствената диференциация в 
икономически контекст. 

Тя се основава на концепцията за “икономиите от натрупванията”, тоест 
икономии, причинени от намаляване на транспортни разходи, увеличаване на 
печалби /приходи от мащаба и факторната мобилност/, в опит да се обясни 
концентрацията на клъстери от фирми, работна сила и потребители. Често 
срещано възражение срещу НИГ е, че тя се ръководи от редица формализирани 
математически и опростени предположения. Слабостите й произтичат и от 
базирането върху модела за “монополистичната конкуренция” на Dixit-Stiglitz, 
която отдалечава резултатите от реалността.  

Чрез усилването на положителните ефекти от разпространението на знания 
и опит, и чрез икономии от мащаба, тази рамка доказва, че съществуват 
положителни ефекти от териториалната агломерация, следователно от 
съществуването на регионалните различия. Някои автори дори се насочват към 
търсенето на корелация между социална справедливост и ефективност на 
пространствено ниво /Димов, 1984/. Днес се счита, че след 2000 г. Новата 
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икономическа география е навлязла в зрялата фаза на своето развитие, но с 
различно отношение между теория и емпирика.  

Концентрацията винаги е причинена от циклични взаимодействия, в които 
пространствената концентрация едновременно създава и следва достъпа до 
пазара. Работи се с презумпцията, че фирмите се локализират в региони с голям 
пазар и в замяна пазарите в тези региони нарастват благодарение на новите 
производители. (Krugman, 1992)    

В изследването е представен прост модел “център-периферия” на Кругман 
изследващ връзката между достъпа до пазари и междурегионалните разлики в 
заплащането (1991) Повечето теоретични и емпирични постановки след това 
използват този модел. При него стопанството на един регион се състои от два 
сектора - преработвателен и земеделски. Всички потребители имат идентични 
вкусови предпочитания, които се описват чрез Cobb-Douglas1 функция за двата 
типа стоки. Целта на модела е да разкрие значението на намаляването на 
междурегионалните различия по отношение на доходите, както и пазарните 
функции на транспортната инфраструктура.  

Уравнението за номиналните заплати представя едно от основните 
твърдения на НИГ моделите: предимствата, свързани с достъпа, повишават 
цените на местните фактори. По-точно казано, производствените места с по-добър 
достъп до основните пазари заради относително ниските разходи за търговия, 
успяват да осигурят на своите производствени фактори по-високи заплати и доход 
от единица имот или дейност.  

Предложеният анализ на модела на Кругман има за цел да подчертае 
водещата роля на заетите в регионалната икономика чрез техния брой и доход. От 
друга страна, както броят, така и доходът на заетите зависят от производствената 
функция. В пряк смисъл подсекторите на икономиката, имащи производствена 
функция с нарастващи ползи от мащаба, ще допринесат допълнителна 
концентрация на работници, а от там и на фирми.  
 
 
 
 
 

                                                        
1  Cobb-Douglas е форма на производствена функция, която се използва за да представи взаимоотношението между 
производство и факторни вложения. Статистически модела е тестван от Paul Douglas и Charles Cobb през 1928.  
За промишленото производство функцията има следния вид: 
Y = ALαKβ,  
където: 
 Y = производство 
 L = работна сила   
 K = капитал   
 A, α и β са константи зависещи от технологията  
Условия на модела: 
Ако: α + β = 1,  Производствената функция има постоянни ползи от мащаба. Това означава, че ако L и K нараснат с 20%, то и Y 

ще нарасне с 20%.  
Ако: α + β < 1, ползите от мащаба са намаляващи, 
Ако, α + β > 1, ползите от мащаба са нарастващи.  
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3. Промишлените клъстери и регионалният баланс на промишленото 
производство 

3.1. Теоретични основи на клъстерната концепция  
В този раздел е анализиран произходът, смисълът и значението на една 

актуална теоретична концепция – за индустриалните клъстери. Изводът че 
успехът на националната икономика зависи от развитите и локализирани 
(концентрирани) икономически дейности, оригинално принадлежи на Алфред 
Маршал (1890). Веднъж основани, такива географски специализации стават 
самоусилващи се в процеса на това, което Маршал нарича “localization economies” 
“икономии от локализация”. Към тези основания Маршал добавя, че тези 
локализирани промишлени производства са били характеризирани от 
“индустриална атмосфера”.  

Век по-късно две взаимосвързани теории подкрепят това становище: 
първата е така наречената “нова теория за търговията”1, и втората обновеният 
фокус върху “increasing returns - нарастващи ползи”, теоретично свързан с 
производствената функция на Cobb-Douglas. (Вж. по-горе).  

Това означава, че регионалната икономическа агломерация и специализация 
могат да максимизират потенциала, предлаган от технологичните, пазарните и 
другите външни фактори, които подпомагат увеличаването на приходите. Такова 
състояние е по-вероятно да възникне в случаите на развитие на индустрии, които 
се “учат като правят”. Крайният извод от тези разсъждения е, че географски по-
локализираната индустрията е по-конкурентна в международно отношение, 
отколкото която и да било самостоятелна индустрия. (Porter, 1990, 1998; Krugman, 
1991, 1993; Fujita, Krugman and Venables, 1999). 

 
3.1.1. Концепцията за клъстерите на М. Портър 

В научната литература концепцията за клъстерите оригинално се  цитира на 
база сравнителната работа върху международната конкурентноспособност 
(Портър, 1990). В нея той се аргументира, че водещите експортно ориентирани 
компании, дори от различни страни, не са изолирани корпоративни истории, а 
принадлежат към успешна група от съперници, действащи в свързани индустрии. 
Тези групи той нарича клъстери - название, което се отнася за индустрии, 
свързани от хоризонтални и вертикални връзки от различен тип. Портър вижда 
високопродуктивния растеж като резултат от взаимодействието между четирите 
фактора (детерминанти на националното предимство), формиращи известната 
графика на “диаманта”:  

 
 
 

                                                        
1 Както често се посочва Deardorff (1984), Helpman and Krugman (1985) обясняват, че „новата търговска теория” е създадена за 
да обясни три ясно отчетени от статистиката факти:  
 Нарастването на нивата на търговия спрямо нарастването на БВП; 
 Търговията е станала по-концентрирана между индустриалните държави; 
 Търговията между индустриализираните страни е предимно вътрешноиндустриална търговия; 
Bergoeing R., and Kehoe J. T., Trade Theory and Trade Facts, Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 
284, October 2003 



 15 

Фиг. 1 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Източник:  
Портър М., Конкурентното предимство на нациите, София, 2004, стр. 106   

 
Тя има пряка връзка с концепциите за “веригите на доставки”, за мрежите и 

т.н.т. Моделът на “диаманта” се явява мощен аналитичен инструмент и е ключов 
за централния въпрос, повдигнат от Портър, а именно “Защо някои страни се 
развиват по-успешно от други?”  

В една от новите си публикации Портър определя клъстерите като: 
“Географска концентрация на свързани компании, специализирани доставчици, 
доставчици на услуги, фирми в близко стоящи индустрии, и свързани институции 
(например, университети, стандартизиращи агенции и търговски асоциации) в 
отделните области, които се конкурират, но също и сътрудничат”. (Портър, 
1998 стр.197). 

За нашият анализ е важно, че клъстерите водят до по-висок растеж по три 
основни начина. Първо, те повишават производителността чрез увеличен достъп 
до специализирани услуги и работна сила, увеличават достъпа до информация, 
институциите и обществените услуги и подпомагат допълняемостта и 
взаимозаменяемостта.  

Второ, те увеличават фирмения капацитет за иновации чрез по-бързото 
разпространение на технологични знания. Освен това те могат да бъдат описани 
като видове “учещи” региони. (Asheim, B. 1997) 

Трето, клъстерите стимулират по-високи нива на нови бизнес-формации, 
като работниците стават предприемачи, следствие на високо индустриално 
развитие в рискова среда. Процес, който е възможен докато входните бариери в 
тези бизнеси са по-ниски.  
 
3.2. Силни и слаби страни на клъстерната концепция. Типология на 
клъстерите. 

Широката природа и употреба на клъстерната концепция е едновременно 
нейна сила и слабост. Тя е полезна в смисъл, че концепцията действа като “чадър” 
за широк набор от феномени в пространствената организация на редица 
индустрии. Тази гъвкавост частично обяснява нейната широка политическа 
приложност. Днес се прилага от сектора на услугите и производителните 
индустрии, до високотехнологични паркове, а също така и до концентрации от 
ниско технологични староиндустриални производства.  

Факторни 
условия 

Фирмена 
стратегия, 

структура и 
съперничество 

Условия на 
търсене 

Свързани и 
подкрепящи 
индустрии 
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За разлика от концепцията за териториалната агломерация, клъстерът 
винаги има по-ясно определени индустриални измерения. Градовете могат да 
бъдат разглеждани като агломерации на икономическите дейности, но тези 
дейности не е нужно да съдържат клъстери по смисъла на Портър. От друга 
страна добре развитият клъстер може да бъде разглеждан като специализирана 
агломерация, но в този случай от фирми, между които взаимно се поддържат 
взаимовръзки, както търговски, така и нетърговски. Освен това всеки клъстер в 
някакъв смисъл е вид агломерация, но не всяка агломерация е клъстер.  

Научната литература показва, че се разкриват няколко основни типа 
клъстери.  
Вертикална продуктова верига, в която отделните етапи на производство 
формират ядрото на клъстера. Веригите от доставчиците до клиентите могат да 
бъдат изследвани чрез добре известния ни “инпут-аутпут” анализ.   
Съвкупност от свързани сектори -  това е формата, използвана от Портър 
(1990), наречена голяма съвкупност от свързани сектори, които са също и 
успешни износители в други региони и/или страни.  
Регионален клъстер - отнася се за свързани сектори, концентрирани в отделен 
район и конкуриращ се на световните пазари. (Bergman, E. 1998)  
Индустриален район -  индустриалните райони се разглеждат като местни 
концентрации от малки и средни предприятия, които са специализирани в 
отделните етапи на производствения процес. (Beccattini, G. 1990).  
Мрежата е много близко свързана с индустриалния район и рядко се определя 
като отделен тип клъстер. Те не са задължително географски концентрирани, но 
някои автори посочват, че те най-добре работят, когато са близко разположени. 
(Cooke, P. and Morgan, K. 1994) 
Иновативната среда е вид клъстер, който се отнася за концентрацията на 
високотехнологични индустрии. За нея е характерно синергетично 
(самоорганизиращо се) действие от икономически и институционални фактори, 
произвеждащи иновативната среда, както и високи нива на разпространение на 
знания и технологии.  
3.2.1. Проблеми с клъстерните типологии 

Голяма част от тези типове клъстери се презастъпват и е много трудно да се 
разграничат качествено и териториално. Поради това някои автори ги 
класифицират според техния етап на развитие. (Rosenfeld, S. 1997) 

Потенциални клъстери - притежаващи някои ключови фактори, но с 
липсващи условия като критична маса и връзки.  

Латентни клъстери - притежаващи възможности, които не са напълно 
използвани.  

Работещи клъстери - самоорганизиращи се и произвеждащи повече 
отколкото сумата на техните части.  

Изводът, които можем да направим е, че типологизацията на клъстерите е 
сложна теоретична и емпирична задача. Всеки опит да се конструира клъстерна 
типология вероятно би се появил в резултат на емпирични изследвания.  
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4. Съвременната икономогеографска среда и регионалният баланс на 
промишленото производство  

Разделът е посветен на големите икономически трансформации на 20-ти век 
от световно, до регионално и локално ниво. За нашата страна най-важната точка 
на промяна беше падането на “Желязната завеса” с разпадането на СИВ и 
Варшавския договор.  

Дифузията на хора, стоки, идеи и капитал в географското пространство са в 
основата за тази огромна промяна. Нейни основни инструменти след Втората 
световна война /ВСВ/ стават Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/, тоест 
икономиката се интернационализира, и Транснационалните компании /ТНК/, 
които представляват до голяма степен интересите на страната принципал по 
отношение на тяхната собственост. Технологичните нововъведения в 
телекомуникациите и транспорта позволиха въпросите, свързани с логистиката на 
стоки, услуги и информация /продукти/ да се изследват в пространствено-времеви 
аспект. Този несъмнен прогрес накара някои изследователи прибързано обявят 
„края на географията” и „края на историята”.   

В условия доминирани от свободни пазарни отношения се конкурират не 
държави, а фирми и компании и носителите на конкурентната сила са техните 
крайни и междинни продукти. (Портър, М., 1990) Днес именно 
производителността се счита за източник на развитието, изразена в бизнес среда 
създавана от националната държава и подпомагаща продуктивната употреба и 
повишаване на качеството на вложенията.  

До голяма степен световните инвестиции дефинираха “ad hoc” и 
географията на световната търговия, тъй като създават центровете на най-голямо 
търсене на междинни продукти чрез прави и обратни връзки1.  

Информационно-проблемната парадигма и теорията за мрежовото общество 
породиха небивал технологичен и икономически напредък и според Питър Хагет 
въвлякоха човечеството /или поне развитите страни/ в петата вълна на 
Кондратиев, където основен носител на развитието са полупропроводниковата 
техника, биотехнологиите и компютърният софтуер, а периода той нарича 
„дезорганизиран капитализъм”.  

Основният извод който се налага е че колкото по-висока е степента на 
интеграция на националната икономика в международните пазари, толкова повече 
възможности имат нейните частни компании да участват в продуктовите вериги и 
информационните мрежи, тоест да се възползват от глобализацията.  

Информационният взрив и огромният растеж на производителността на 
труда като тяхно следствие „jobless growth – безлюден растеж” изведоха на 
преден план диспута за влиянието на човека върху природата. На практика 
човечеството е изправено пред парадокс – в ерата на най-високите технологии 
въпросите, свързани с еколого-устойчивото развитие, събуждат най-горещи 
спорове. Географската детерминанта на този проблем може да бъде открита и в 
                                                        
1 Терминът обратни връзки „backward linkages” маркира стоките и услугите препродавани като междинни в рамките на  eдна и 
съща индустрия или клъстер. Когато тези стоки и услуги напуснат рамките на конкретната индустрия се обозначават като прави 
връзки “forward linkages”. Двете заедно са съставна част от теорията за “external economies” или допълнителните ползи. 
Подробно описание може да се намери в Lloyd P., P. Dicken: “Location in space: a theoretical approach to economic geography” 
1972. 
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Балансова точка 
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Където: 
X – Количество производствени ресурси в единица произведен 
продукт 
Y – Производителност  
Z – Национални природни условия и ресурси използвани в 
процеса на производство 
A и D – Начална и крайна точка на развитие на бедните региони  
B и C – Начална и крайна точка на развитие на богатите региони 

        Тренд на развитие на богатите и бедните региони в света 

през 20-ти век  

двата края на системата. От една страна има силна поляризация на световното 
производство и разпределението на добавената стойност /със сигурност моделите 
на НИГ център-периферия имат силна доказателствена стойност/. От друга - 
сумарните негативни последствия засягат най-силно изостаналите региони, които 
чрез идеите за кумулативен растеж употребяват предимно природни условия и 
ресурси. Следователно разделението „богат-беден” има самоусилващ се ефект. 
Причините за това са комплексни – политически, икономически, географски, 
културни и технологични.  

Фигура 2 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Двете линии на развитие преминават близо до т. О в различно време, като в 

този момент двете регионални системи имат еднаква сумарна производителност, 
но напълно противоположни тенденции на растеж и развитие.  

Географският елемент в тази конструкция се състои в самата постановка на 
графиката. Първо, тя показва, че различното отношение към географски 
локализираните условия и ресурси довежда до напълно различни крайни 
резултати. Второ, точките D и C демонстрират, че добрата ефективност на 
регионалната система и висока производителност настъпва и съществува при 
различно факторно съчетание, което има своето прагово ниво в случая тези точки. 
Според нас, ако допълнително теоретизираме този анализ, то тези две крайни 
точки D и C можем  свържем с добре познатите ни „линии на безразличието”, 
които се намират в пространството и са част от моделите за разположение на 
промишлеността в опростена икономическа среда. А. Льош предлага два изхода 
от такава ситуация: промяна на вътрешните пазарни условия, породени от нова 
технология, промяна на цена и др., или териториална експанзия. 

Според някои изследователи „технологичният вододел” между двете супер 
системи на „желязната завеса” се състоя през 70-те. /Гилпин Р. 2001/. Към този 
момент сумарните резултати на производството са били сравними, но с напълно 
различен път на развитие в дългосрочен план. 
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5. Категорията „Регионален баланс на промишленото производство”  
Категорията „Регионален баланс” е относително слабо изследвана и 

използвана в географската наука. Причините за това можем да обобщим в два 
основни пункта: 
1. Тази категория е пряко свързана с възприетия не отдавна у нас подход за 
регионално развитие и планиране на отделните административни единици в 
България, от там районната ефективност от твърде скоро е обект на изследвания. 
/Димов, 1984/   
2.  Терминът “баланс” се употребява преди всичко в икономическата наука 
(баланс на бюджета, счетоводен баланс и др.) Употребата на този термин в 
географията придобива по-голяма приемственост чрез “input-output” метода, 
разработен от В. Леонтиев (Икономическа теория на баланса на 
междуотрасловите връзки, Ню Йорк, 1966).  

Процесът на асоцииране на страната ни в ЕС наложи значителни промени в 
мирогледа на държавата към развитието на нейните региони. Настъпилите 
изменения засегнаха както методите за анализ, така и предлаганите мерки и 
решения, което положи основите на индикативното планиране у нас.  

Промишленото производство и по-скоро отделните подсектори се развиват 
на основата на специфични вътрешни особености. Затова възниква проблемът 
“Как общите мерки и инструменти за провеждане на регионална политика да 
повлияят позитивно върху развитието на промишлените подсектори и обратно?”  

Използваният израз “регионален баланс” предполага извършването на 
многосекторен анализ, но в условията на един регион. Употребата на термина в 
географията е обосновано както от териториалната проекция на термина - 
регионален, така и от дискретния характер на изследваните по територията обекти 
- централни места и промишлени предприятия.   

Според нас при изследването на регионалния баланс на промишленото 
производство се включват две основни  системи: 
1. Системата от промишлените подсектори, развити в региона и тяхната степен на 
диверсификация, както и формираните от тях структури – отраслова, 
организационна, социална и пространствена;      
2. Системата на човешките ресурси като основен фактор за развитие на 
отрасловата, организационната, социалната и пространствената структури, и като 
потребител;   

Промишлеността като географски обект на анализ винаги формира 
определена отраслова и териториална структура, която само като единичен 
критерии е достатъчна за формирането на униформни /еднородни/ по този 
критерии региони по смисъла на Хагет. /Haggett, 2001/ В настоящето изследване 
усилиятя ни бяха насочени не толкова към тези еднородни региони, а към 
разкриване на системата от връзки и взаимодействия, които възникват на 
границата между стопанските сектори и подсектори - прави и обратни връзки в 
системата на промишлеността, както и към другите икономически сектори. Тези 
връзки формират и олицетворяват устойчивите, спрямо останалите компоненти на 
социално-икономическата среда пространствени структури и динамична 
организация. Техният анализ по отношение на промишленото производство 
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разкрива по същество съществуващия временен регионален баланс. Така можем 
да заключим, че регионалният баланс на промишленото производство е отворена 
система, но с дискретни във времето и пространството формиращи фактори и 
параметри, зависеща преди всичко от интензитета, посоката и силата на 
съществуващите връзки и взаимодействия.  

                   Фигура 3 
Схема-хипотеза на регионалния баланс на промишленото производство 

 
Често в географията входна точка за анализ са относително хомогенни 

региони. Например системата на NUTS у нас и в ЕС си поставя за цел отделянето 
на такива региони на различни териториални нива. По тази причина най-важен за 
крайните резултати се явява изборът на критерии и показатели за анализ на всяка 
от структурите и интерпретацията на качествената страна на връзките, които 
възникват в контактните зони между регионите. Нещо повече, те създават и общ 
ефект на влияние, надхвърлящ физическото пространство на регионите - обект на 
анализ. (Вж. Фигура 4) /сивите полета на фигурата/.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регион 1 Регион 2 Регион 3 

Регион 1А Регион 2А Регион 3А 

Промишлени структури 

Отраслова       Организационна        Социална         Пространствена  

Регион 1 Регион 2 Регион 3 

Регион 1А Регион 2А Регион 3А 

Униформни /хомогенни/ региони 

Състояние на регионален баланс на промишленото 
производство – 



 21 

II. ГЛАВА ВТОРА  
ФАКТОРИ НА РЕГИОНАЛНИЯ БАЛАНС НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
1. Традиционният подход към факторния проблем в икономическата 
география 

Темата за факторите и условията в икономическата география е толкова 
стара, колкото и самата научна дисциплина. Факторите са онези сили, обекти, 
процеси от реалния свят, въздействащи върху основния обект на изследване на 
икономическата география – икономическата система. Те участват в процеса на 
развитие чрез своя интензитет, структура и сила. Притежават своя вътрешна 
организация, система и пространствена структура. Често при изследванията на 
промишлеността факторите се свързват с проблемите на локализацията, 
ефективността, ефикасността, комплексността на  изследвания обект. Широко 
възприети са няколко “аксиоми” свързани с тяхната класификация, които имат 
голямо методическо значение, но малко изследователска и доказателствена мощ. 
Пример в това отношение е възбуждащата дори научни спорове у нас 
класификация на факторите за локализация на производството на териториални и 
извънтериториални. (Генешки, 1995) 

За да изследваме факторите вече не е достатъчно точно да ги 
систематизираме. Всяко конкретно географско изследване трябва да може да 
посочи онези от тях, които имат водеща, доминираща роля. Тази задача възниква 
не с цел да се принизи ролята на някои от общо известните ни фактори. Тя се 
налага от практиката и емпиричните изследвания в областта на регионалното 
развитие и политики, натрупани през последните 20 години, както в страните от 
ЕС, така и у нас. За да е възможно приложението на определен вид политика, е 
необходимо тя да бъде концентрирана в онези социално-икономически, 
институционални и пространствени процеси, които в най-голяма степен биха 
променили текущото състояние към визията или желаното състояние. Това 
означава, че по същество се извършва процес на приоритизация на факторното 
влияние.  

У нас факторите в различен контекст и смисъл са изследвани от редица 
изследователи. (Маринов, Христов, Попов, 1964), (Христов и Хрушчов, 1968), 
(Хр. Маринов, 1972), (М. Бъчваров, 1992), (Димов, 1984, 2001), (Генешки, 1995), 
(Карастоянов, 1982, 1987), (Кулов, 1987), (Русев, 2000), (Бояджиев, 2001), 
(Тонкова, 1995, 2002) и др.  

Един обобщен преглед на литературата разкрива редица различия по 
отношение на факторите, както по тяхното название така и по отношение на 
тяхното значение. В научната литература широко известни са групата от фактори 
за локализация на промишлеността. Те често се поделят на вече споменатите 
териториални и извънтериториални. (Lloyd P., P Dicken, 1972) Към първата група 
се причисляват - географското положение, минерално-суровинния проблем, 
поземлените, горските и водните ресурси, населението, селищата и др. От друга 
страна във втората група попадат – НТП, формите на обществена организация, 
международното разделение на труда, факторът време и др. Съществено значение 
имат опитите на някои автори теоретично да изяснят различията и отношенията 
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между фактори, условия и предпоставки в процеса на териториална организация 
на обществото. (Карастоянов, 1982) 

Съществуват и подялби на факторите за локализация на промишлеността 
съобразно степента на тяхната комплексност, ранжиране на цели производства по 
степента на тяхната материалоемкост, по степента на енергоемкост, по технико-
икономически показатели, по степен на трудоемкост, по потребление, по влияние 
па транспортния фактор, по мобилността на производството, според степента на 
значимост на НТП, и не на последно място по влияние върху природната среда – 
екологичен фактор. 

Второто голямо групиране на факторите, свързани с развитието на 
производствената система на обществото, произтича от опитите за оптимизация 
на регионалните различия, които настъпват у нас в следствие на плановата 
икономика, както и в резултат на приватизацията - като условие на пазарното 
стопанство. Те са свързани с търсенето на т.нар. регионална ефективност. 
Постепенно се натрупват теоретични и емпирични изследвания в тази област, 
разкриващи нейната същност и значение, като в резултат регионалната 
ефективност се подразделя на три подсистеми: икономическа, социална и 
екологична. (Димов, 1984, Генешки, 1995) В тази насока продължават да се 
правят опити за изясняване на същността на регионалната ефективност и по-
специално екологичната ефективност, която придобива все по-голямо значение. 
(Русев, 2000)  

На тази идейна основа в географския анализ навлизат по широки 
методически инструментариуми за изследвания, търсещи комплексната 
регионална ефективност на стопанските комплекси чрез използването на редица 
показатели и критерии за ефективност. Те покриват до голяма степен факторите, 
които са считани за основни в предишните изследвания, но с преход от 
количествен към качествен анализ – Ефективност на териториалната единица, 
ефективност от използването на труда, ефективност от използването на ДМА, на 
ресурсите, на социалната инфраструктура, екологична ефективност и т.н.т. Главен 
подход става многомерният статистически анализ, разкриващ връзката между 
различни фактори на средата от гледна точка на тяхната отделна и сумарна 
ефективност, а основните методи – таксономичният и факторният анализи. 
(Плюта, 1980) 

Важното значение на градовете кара някои автори да отделят групата на 
териториално-урбанистичните фактори. Там са концентрирани - капитали, 
работна сила, инфраструктура и технологии. Хрелев (1985) поделя факторите за 
териториално и селищно устройство на пет групи: природни, икономически, 
социални, технически и административни. Подобно е и становището на Кочетков, 
който отделя: икономически, социални, функционални, културно-исторически, 
естетически, санитарно-хигиенни.  

Обобщавайки мненията на различни автори, касаещи устройството на 
урбанизираните територии, Генешки (1997) отделя следните главни групи 
фактори: Природни и екологични фактори; Социално-демографски фактори; 
Икономически фактори; Инфраструктурни фактори; Културно-исторически 
фактори.  
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Всички тези класификации, имат особено важно научно и методологично 
значение, но са трудно приложими в практиката. Нещо повече, много често един 
и същ фактор се третира по различен начин в зависимост от знанията и личните 
нагласи на автора, от конкретната територия, подсектор и т.н.т., които са обект на 
изследване. Това прави факторните класификации, използвани в 
икономгеографските изследвания у нас, непопулярни. Единственият общоприет 
географски фактор е географското положение, което по дефиниция е основна 
системна категория в географията. (Карастоянов, 1994)  

До голяма степен тези подходи за класификация на факторите, отразяват 
една отминала фаза от развитието както на обществото, така и на географската 
наука. При нея централно планиращият орган има правомощията да определи 
факторите за локализацията на производителните сили, както и критериите и 
показателите за ефективността от тяхното действие.   

 
2. Алтернативен подход към факторния проблем 

С проблемите на локализацията западните географски школи се сблъскват 
много по-отдавна, освен това основният принос към тази тема се създава именно 
там. Условията на развитие в пазарно стопанство, огромният брой икономически 
агенти, корпоративните и обществените интереси са били много трудно 
“уловими” в стандартизирани и стилизирани факторни класификации. За разлика 
от плановата икономика, в пазарната първостепенните дейности в 
икономическата система са производството, консумацията и обмяната. Основният 
механизъм на управление на икономическата система е пазарът, действащ чрез 
своите ключови променливи – търсене, предлагане и цена. (Lloyd, P., P. Dicken, 
1972)  

Поради тази причина силно се развиват моделите в икономическата 
география, базирани на няколко основни допускания и ограничения. Този 
аналитичен прийом, не е случаен. Менталните модели имат достойнства, които  
позволяват на географа да отдели и изследва онези процеси, които счита за 
доминиращи – тоест да се приоритизират факторите.  Чрез моделите се постига 
опростена репрезентация на по-сложна реална ситуация. Те позволяват на 
изследователя да се концентрира върху най-важния елемент/и на изследвания 
обект, тоест да отдели факторите, които създават “шумов ефект”. И не на 
последно място по значение, моделите спомагат за задаването на правилните 
въпроси към обекта и предмета на изследване. За разлика от статичните факторни 
класификации, моделирането позволява тестване /верификация/ чрез формалния 
език на математиката и статистиката. Това е основната причина днес голямата 
икономическа география да се развива в близост с математическото моделиране, а 
икономогеографски изследвания да се извършават и от учени извън географската 
наука.  

През 1984 г. Майкъл Пиоре и Чарлз Сабел (Michael Piore, Charles Sabel) 
доказват, че към края на ХХ век се е състоял “вторият индустриален вододел” - 
точка, която би могла да промени посоката на развитие: от доминирането на 
гигантски корпорации към регионални икономически системи. Всички те са 
организирани около мрежи от малки фирми, специализирани в една и съща 
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индустрия. Твърдението им се базира на хипотезата, че новите подходи за търсене 
и създаване на нови производствени технологии и техники вече са направили 
възможно възраждането на малките фирми и по-конкретно тези, включени в 
двустранни отношения с други подобни.  

Пиоре и Сабел също така доказват, че новите пазари и технологични 
обстоятелства осигуряват уникална историческа възможност да се обърне 
“индустриалният ред” от големи и безлични корпорации към по-
децентрализирани форми, базирани на знания и умения, гъвкави технологии и 
дребно мащабни производствени единици. Те са първите, които назовават новата 
форма на организация “гъвкава специализация”. Това позволява крайният продукт 
да се произвежда чрез различни комбинации, без загуба на ефективност както на 
ниво продукт, така и на ниво предприятие. (Цит. бел.) 

По-късно географите Майкъл Сторпър и Алън Скот (Michael Storper, Allen 
Scott, 1989) достигат до твърдението, че съществуват нарастващи по брой 
доказателства за възраждането на гъвкаво специализираните, децентрализираните 
бизнес системи, всички те географски концентрирани. В частност авторите 
разкриват три форми, представляващи върхът на конкурентноспособността на 
пазарите, ръководени от качеството:  

 високо-технологични агломерации, пример Силиконовата долина;  
 мрежите, базирани на знания – включващи индустриални райони и клъстери 

от малки фирми в урбанизирани райони, специализирани в пазарни ниши на 
традиционни потребителски стоки като облекло и обувки; 

 бизнес мрежите от големи високопроизводителни корпорации, например 
Фолксваген груп. 
За тези автори, е ясно че децентрализираните производства изместват 

масовото производство (Фордизмът).  
Плеяда от млади учени използват техните теоретични постановки като 

основания за много емпирични изследвания. В крайна сметка предварителните 
очаквания се увенчават с успех и МСП, в една система от регионални клъстери, 
стават желана форма на индустриална организация в много страни.  

В една от най-известните си статии Кругман се опитва да определи силите, 
които влияят на процеса на локализация. На основата на предположението, че 
много икономически дейности са географски концентрирани, тоест съществува 
противодействие между силите, които подсилват концентрацията,  и силите които 
действат деконцентриращо. Той нарича тези две групи сили “центростремителни” 
и “центробежни”.  

Таблица 1 
Сили засягащи географската концентрация по Кругман /цит. бел/ 
Центростремителни Центробежни 

Ефект от размера на пазара (връзки) 
Богат трудов пазар 
Чисти допълнителни ползи 

Немобилните фактори 
Поземлена рента 
Чисти допълнителни разходи 

Според автора центростремителните сили са класическите източници на 
Маршал за допълнителни ползи/икономии. Големите местни пазари създават 
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„обратни връзки”. Това са места с добър пазарен достъп и предпочитани локации 
за производството на стоки - обект на икономии от мащаба. Както и „прави 
връзки” – големите местни пазари поддържат местното производство на 
междинни стоки, намаляват разходите на производителите по веригата на 
доставките.  

Центробежните сили в дясната част на таблицата са доста стандартни, но 
според автора са полезна отправна точка. Имобилните фактори – земя и 
минерално-суровинни ресурси, а в международен контекст и хората – пречат на 
концентрацията на производството както откъм възможностите за доставки 
(редица производства трябва да са там, където е основната суровина), така и от 
към възможностите на търсенето на пазара (дисперсните фактори създават 
дисперсен пазар, и някои производства ще имат изгодата да се локализират близо 
до потребителите).  

Изключително големият напредък в науката и по-точно новите теоретични 
и емпирични анализи след 1990 г. доказват, че факторите, които влияят в най-
голяма степен върху промишленото производство, особено тези, стремящи се към 
клъстериране, могат да бъдат групирани в следния общ вид:  

Локализационни и пространствени фактори; 
Икономически и организационни фактори; 
Социални и културни фактори; 
Институционални фактори; 
Взаимодействието между тях е критичния елемент в процеса на развитие на 

определено производство или група производства. Това ни навежда на извода, че 
всяка група от фирми или вече формирани клъстери притежават индивидуалност. 
Комбинацията от факторите, довели до успех не е еднаква, което означава, че 
поддържането на техния конкурентен успех ще зависи от уникални комбинации. 
Това е основната причина традиционните факторни класификации да не отразяват 
реалните потребности на икономиката.  
 
3. Съвременно състояние на българската икономика – среда на регионалния 
баланс на промишленото производство1  

Значението на макроикономическата среда е първостепенно за развитието 
на всеки икномически сектор. Във връзка с това този раздел е посветен на някои 
основни показатели разкриващи тенденциите в развитието на националната ни 
икномика.  

Произведеният през 2006 г. брутен вътрешен продукт (БВП) е на стойност 
49 090 605 хил. лева и нараства реално с 6.1% на годишна база. БВП на човек от 
населението в евро нарасна с 10.2%, от 2515 евро през 2004 г. на 2771 евро през 
2005 г. Най-динамично се развива индустрията, като нейната добавена стойност 
се увеличава със 7.3% през 2005 г. в сравнение с 5.8% за 2004 г. и 21.4% през 2006 
г., като произвежда 31.4% от добавената стойност.                                                               

Основни проблеми пред българската икономика остават високата инфлация 
и дефицитът по текущата сметка. Интензификацията на икономиката във връзка с 
                                                        
1 Анализът на състоянието на българската икономика е базиран на данни, които бяха любезно предоставени от Дирекция “Обща икономическа 
политика” на Министерството на икономиката и енергетиката, 2006 г. 



 26 

2005

42.9%28.9%

15.3%12.9%

суровини и 

материали

инвестиционни 
стоки

енергийни 
ресурси

потребителски 
стоки

2004

43.6%32.9%

13.5%10.1%

суровини и 

материали

инвестиционни 
стоки

енергийни 
ресурси

потребителски 
стоки

членството в ЕС и свързаните с този процес инвестиции причиниха ново 
нарастване на инфлацията и  от началото на 2007 г. до септември достигна 8.9%, а 
през септември 2007. Структурата на българската икономика е основната причина 
за поддържането на дефицит по текущата сметка1. 

Фигура 4 
Текуща сметка, внос и износ за периода 2000-2006г. в 

България

-20,000.0 

-15,000.0 

-10,000.0 

-5,000.0 

0.0 

5,000.0 

10,000.0 

15,000.0 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

м
лн

. е
вр

о

Текуща сметка            Износ            Внос
 

Източник: АИАП, 2007 
Отрицателното търговско салдо е най-важния компонент при формирането 

на текущата сметка на страната. Към 2005 г. то има стойност от минус 4369.1 млн. 
евро (20.6% от БВП), като дефицитът нараства с 1415.6 млн. евро спрямо 2004 г. 
 
3.1. Износ – текущо състояние   

В краткосрочен план износът (FOB) през 2005 г. възлиза на 9454.1 млн. евро, 
като номинално нараства с 1469.2 млн. евро, или с 18.4% спрямо 2004 г. (7 984.9 
млн. евро).  

Фигура 5 
Износ – структура по начин на използване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Източник: Външна търговия на България 2006, НСИ 

Три стокови групи (торове, цимент и тютюн) не са с увеличен стойностен 
обем на износа през 2006 г. Най-значително през 2006г. е нарастването на износа 
на руди (224.1%), цветни метали (80.9%), нефтопродукти (63.7%), природен газ 
(41.1%), въглища (32.2%), електрически машини (28.9%), резервни части и 
оборудване (27.4%), пластмаси, каучук (24.9%)  и др.  
                                                        
1 Текущата сметка обхваща получаването и предоставянето на стоки и услуги, доход и текущи трансфери между страната и 
останалия свят.   
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3.1.1. Географска структура на износа  
Най-важните търговски партньори на България са страните от ЕС (25) – 

56.5% за 2005 г., при 58.3% за 2004 г. Износът към 2005 за ЕС (25) е на стойност 
5345.3 млн. евро, което е с 14.8% повече (691.1 млн. евро) спрямо 2004 г.  

Таблица 2  
Географска структура на износа през 2004 г. и 2005 г. 

2004 2005 Страни 
млн.евро отн.дял млн.евро отн.дял 

Промяна 

Европейски съюз (25)  4654.2 58.3% 5345.3 56.5% 14.8% 
Европа 293.7 3.7% 323.8 3.4% 10.2% 
Балкански страни 1631.7 20.4% 2055.3 21.7% 26.0% 
Америка 461.4 5.8% 423.4 4.5% -8.2% 
Азия 478.6 6.0% 601.6 6.4% 25.7% 
Други 465.3 5.8% 704.8 7.5% 51.5% 
Общо  7984.9 100.0% 9454.1 100.0% 18.4% 

Източник: БНБ 
3.2. Внос – текущо състояние   
 През 2005 г. общият внос (CIF) достигна 14682.4 млн. евро, и нарасна 
номинално с 26.4% (3 062.9 млн. евро) спрямо 2004 г. Най-голям принос за ръста 
имат енергийните ресурси и инвестиционните стоки. 

 Фигура 6 
Внос – структура по начин на използване 
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Източник: Външна търговия на България 2006, НСИ 

3.2.1. Географска структура на вноса 
Както при износа, най-голям дял заемат страните от ЕС (25), като за 2005 г. 

те формират 49.6% от целия внос, достигайки стойност от 7284.1 млн. евро.  
Таблица 3 

Географска структура на вноса през 2004 г. и 2005 г. 
2004 2005 Страни 

млн.евро отн.дял млн.евро отн.дял 
Промяна 

Европейски съюз (25)  6283.9 54.1% 7284.1 49.6% 15.9% 
Европа 2119.4 18.2% 3035.9 20.7% 43.2% 
Балкански страни 1154.6 9.9% 1616.3 11.0% 40.0% 
Америка 734.3 6.3% 1017.8 6.9% 38.6% 
Азия 1120.5 9.6% 1452.9 9.9% 29.7% 
Други 206.8 1.8% 275.5 1.9% 33.2 
Общо  11619.5 100.0 14682.4 100.0% 26.4% 

Източник: БНБ, 2006 
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 Изводът, който се налага от направения анализ е, че износът нараства с по-
бавни темпове от вноса. В резултат страната ни има отрицателно търговско салдо, 
което достигна 20.6% от БВП през 2005 г. Най-важните ни търговски партньори 
са страните от ЕС (25).  
 
3.3. Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 

Прекият резултат от притока на капитали е ръстът на инвестициите в частния 
сектор и модернизацията на основните активи във всички сектори на 
икономиката. Косвеният резултат възниква като увеличение на валутните резерви. 
Най-много ПЧИ са привлечени през 2004г.  

 
3.3.1. Географска структура на ПЧИ 

Анализът на външнотърговската статистика показва, че основните търговски 
партньори на България са и основните инвеститори. За целия период от 1999 до 
2005 г. най-много инвестиции са привлечени от Австрия, Гърция и Италия.  

Таблица 4 
Преки чуждестранни инвестиции – по страни (млн. евро) 

Страна 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Общо 
Австрия 78.7 78.2 104.6 166.4 210.9 719.8 423.0 1781.6 
Гърция 2.3 105.8 262.3 240.1 198.9 203.5 181.0 1193.9 
Италия 7.2 379.5 163.9 25.1 87.8 83.3 91.6 838.4 
Германия 43.3 42.3 75.3 90.8 96.1 276.0 76.5 700.4 
Швейцария 9.5 27.2 37.0 39.3 134.2 117.6 189.4 554.2 
САЩ 58.4 61.8 49.9 60.0 112.8 117.4 53.4 513.8 
Унгария 7.9 2.3 1.1 10.2 324.8 49.5 74.7 470.4 
Кипър 172.1 81.7 19.8 -8.4 104.9 88.9 10.9 470.0 
Великобритания 29.7 -4.8 23.5 0.7 86.5 55.3 263.1 454.0 
Белгия и Люксембург 0.3 113.5 67.9 0.2 27.8 104.0 96.3 409.9 
Франция 82.1 41.7 16.5 8.9 20.5 51.0 25.7 246.4 
Русия 103.3 25.0 -4.9 5.2 27.6 -16.0 17.4 157.5 
Турция 13.6 26.2 -10.8 16.4 -4.6 59.2 22.0 121.9 
Ирландия 16.6 3.6 -6.3 -1.8 2.6 19.4 84.9 118.9 
Дания -1.1 2.3 -0.6 4.2 43.4 13.7 25.8 87.7 
Швеция 0.4 2.5 6.3 30.7 6.1 8.8 13.5 68.3 
Испания 3.8 1.1 5.7 0.1 4.0 8.9 37.1 60.7 
Литва 0.0 - 0.1 0.0 0.6 13.5 37.8 52.1 
Япония 1.9 1.8 3.5 14.3 0.6 1.4 14.4 37.9 
Други 236.0 111.4 88.6 277.8 365.0 752.2 50.7 1881.7 
Общо 866.0 1103.3 903.4 980.0 1850.5 2727.5 1789.0 10219.7 

Източник: БНБ, 2007г. 

 
През 2005 г. най-много са инвестициите във Финансово посредничество (J)-

(614.3 млн. евро), Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес 
услуги (K) - (409.1 млн. евро), Строителство (F) (172.8 млн. евро), Транспорт, 
складиране и съобщения (I) - (165.4 млн. евро), Търговия, ремонт и техническо 
обслужване (G) - (154.9 млн. евро) и Преработваща промишленост (D) - (147.1 
млн. евро).  
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Основен проблем за икономика продължава да бъде огромният за страната 
ни дефицитът по текущата сметка, който нараства постоянно. Основната причина 
е търговското салдо, което от своя страна се определя от структура на 
търгуваните продукти от страна на националните сектори и подсектори. България 
внася и изнася предимно промишлени стоки. В износната листа най-голям принос 
за ръста имат суровините и материалите, като основен партньор е ЕС (25).  

 
4. Конкурентноспобосност на българските стоки 

Според изследване на Министерството на икономиката и енергетиката, 
базирано на идеите на М. Портър /Вж. Глава първа/, и използващо данни за 
периода 1988-2005 г. се достига до интересни резултати за конкурентните 
предимства на българските стоки. В анализа са обхванати 261 групи стоки, които 
включват цялото разнообразие на изнасяните продукти от всички 50 страни.  

Според този анализ най-големите ни конкуренти на международните пазари 
са Украйна и Ливан, които ни изпреварват в 6 области.  

 
5. Методика за приложение на Динамичен анализ на движението на дяловете 
(ДАДД) при изследване на регионалния баланс на промишленото 
производство “Dynamic Shift-Share analysis”. 
5.1. Методика на ДАДД 

Приложението на ДАДД се прилага като техника за анализ на структурата 
на икономиката на конкретен регион и като прогностичен инструмент. Целта е да 
се определи как макро-прогнозите за тренда на националния растеж ще повлияят 
на едно суб-национално ниво. Тук са използвани и двете презумпции.  

С цел да се определи конкурентната позиция на всяка териториална суб-
единица, поотделно се прилага ДАДД (dynamic shift-share analysis) анализ за всяка 
една от тях. Това позволява на изследователя да “изолира” конкурентната позиция 
на всяка по-малка територия от влиянието на националния тренд и т.нар. 
индустриален микс в динамиката на броя заети, който съществува за 
анализирания период. Отделно, индустриалният микс се улавя в самия процес на 
изследване. След като веднъж се установи конкурентната позиция, се разглеждат 
факторите, които я предопределят.     

    
5.1.1. Динамичен анализ на движението на дяловете - декомпозиция на 
растежа  

Методиката декомпозира растежа на три части или компонента (фактори): 
национален растеж, индустриална структура (микс) и регионална конкуренция.   
Компонентът „Национален растеж” N измерва нарастването на броя заети, който 
би възникнал, ако всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп 
на изменение на броя на заетите. Неговото изчисляване има следния общ вид:  
  
 (1)  
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където: 
ei  - заетостта в сектор i; 

tE - националната заетост в края на периода; 
1tE  - националната заетост в началото на 

периода; 
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Ефектът на индустриалната структура I или Si улавя влиянието на 

индустриалната структура на националната икономика върху регионалната 
заетост. Страна с концентрация на бързо растящи индустрии ще има позитивен 
ефект на индустриалната структура и обратно.  
Ефектът на индустриалната структура се представя от следното уравнение:    
    
 
(2)  
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Регионалният конкурентен ефект, РКЕ или Ri, измерва разликата между 
регионалния и националния индустриален темп на растеж. Той показва дали 
съответния сектор или подсектор е адаптивен в регионален аспект, тоест дали има 
някакви сравнителни предимства. Това може да се изрази чрез следното 
уравнение:                                          
 
(3)  
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eieiRi       където: Ri - ефектът от регионалния дял; 

Чрез комбиниране на уравнения (1), (2) и (3) се установява реалният ръст на 
заетостта и разпределение на влиянието в изследваната територия се определя 
както следва:   

(5) te - 1te  = 
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(6) te - 1te  = Ni + Si + Ri 
 
Финалната процедура на формула (6) изисква да се направи верификация на 

получения резултат. Той се основава на логиката, че регионалният растеж е равен 
на сбора от регионалния дял и изменението, или  

 
G  (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + S (изменението/shift/) 

           
 

      От своя страна изменението се поделя на: Диференциален дял и Пропорционален дял 
                                                                                       (Sd)                                   (Sp) 

или  
G  (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + Sd + Sp (изменението/shift/) 

 
В настоящето изследване се прилага подходът, използващ данни за 

заетостта, като с помощта и на изчисляването на коефициент на локализация (LQ) 
на база данните за заети, се търси местоположението на секторите в двумерно 
пространство. Целта е да се определят сектори и/подсектори, които притежават 
сравнителни предимства и са базови за регионалната икономика. Прилаганата 
разновидност на ДАДД налага изчисляването на диференциален и 
пропорционален дял:  

където:  
1te  - местната заетост в началото на периода; 

tE - националната заетост в края на периода; 
1tE  - националната заетост в началото на периода; 

Si  -  ефекта от секторния дял; 
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Диференциален ефект - известен също като: Ефект на местния фактор; 
Конкурентен ефект; Регионален ефект. 

В ДАДД диференциалният ефект представлява тази част от общата 
регионална промяна, която се дължи на факта, че регионалните/локални 
индустрии могат да се развиват в различна степен и посока от същия сектор в 
национален мащаб. Например, индустрия, която в конкретен регион показва 
негативен пропорционален ефект, но позитивен диференциален ефект е 
индустрия, която в национален аспект изпитва стагнация, но в регионален аспект 
е в растеж..        

Пропорционален ефект - известен също като: Индустриален микс 
(структура) ефект; Композиционен ефект; Структурен ефект. 

В ДАДД пропорционалният ефект представлява тази част от общата 
регионална промяна, която може да се обясни със съединяване, смесване на 
икономическите дейности на региона в комбинация с общата национална 
тенденция в развитието на отделните икономически сектори. Като резултат, 
регионите, “специализирани” в национално бързо растящи индустрии, ще бъдат 
обект на позитивен пропорционален ефект (независимо от факта, как индустрията 
се развива в регионален аспект). Заедно пропорционалният и диференциалният 
ефект формират общата промяна (Total shift).     

След като се направят необходимите изчисления и анализи, се пристъпва 
към верификация на получените данни:  

Таблица 5 
 Категория  Формули на числови стойности 

1 Обща заетост в 
региона в началото на 
периода  

(-) 1te  

2 Обща заетост в 
региона в края на 
периода 

te  

3 Реална промяна в 
заетостта /ръст/ 

= te - 1te   
+ 

4 Националният 
компонент в ръста на 
заетостта  

(-) 
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5 Обща промяна /Total 
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За да е сигурен крайният резултат е необходимо сборът на категориите от 1 до 4 
да бъден равен на сбора от категориите 6 и 7, тоест на категория 5 – общата 
промяна (Total shift). 
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III. ГЛАВА ТРЕТА 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАДД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ БАЛАНС НА 
ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ 
ЗА ПЕРИОДА 1999-2005г. 
1. Приложение на ДАДД за ЮЗРП и съставните области – София град, София 
област, Кюстендил, Перник и Благоевград.   

Главата е посветена на изследване на съществуващият регионален баланс на 
промишленото производство в ЮЗРП. На тази база чрез допълнителен 
обективизиран SWOT анализ са разкрити подсекторите на регионалната 
конкурентноспособност. В последната част е направен опит да се оценят 
разкритите подсекторни профили от гледна точка на качествота на заетите в тях и 
да се предлагат мерки за тяхната оптимизация.  

Основен показател – Средногодишен брой заети по икономически сектори 
на НКИД 2003. По отношение на секторите C, D и E на ниво подсектор и област. 
Разполагаме с данни за броя на заетите за подсекторите на добивната и 
преработвателната промишлености на териториално ниво област.  

Използваната при изчисленията абревиатура има следните означения и 
съответства на НКИД 2003: 

Таблица 6 
Означения на секторите и подсекторите от НКИД 2003 

НКИД 2003 Икономически дейности 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 
CA Добив на енергийни суровини 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 
DA Производство на хранителни продукти,напитки   и тютюневи изделия 
DB Производство на текстил и облекло 
DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     от тях 
DD Производство на дървен материал и изделия   от него,без мебели 
DE Производство на дървесна маса,хартия и картон;издателска дейност 
DF Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 
DG Производство на химични вещества,продукти и влакна 
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси 
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини 
DJ Металургия и производство на метални изделия,без машини 
DK Производство на машини и оборудване,без електрооптично 
DL Производство на електрооптично и друго оборудване 
DM Производство на превозни средства 
DN Преработваща промишленост,н.д. 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 
F Строителство 
G Търговия и ремонт 
H Хотели и ресторанти 
I Транспорт и съобщения 
J Финансово посредничество 
K Операции с имущество и бизнес услуги 
L Държавно управление;задължително обществено осигуряване 
M Образование 
N Здравеопазване и социални дейности 

O+P+Q Други дейности 
Източник: НСИ 
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Изследвани са Югозападният район за планиране, както и петте области в 
него Благоевград, Перник, Кюстендил, София град и София област. 

В национален мащаб положителен темп по отношение на броя заети имат 
секторите A+B, DB, DD, DE, DH, DJ, DN, F, G, H, K, L и O+P+Q. Това поражда и 
негативно национално влияние по области в тези сектори. Особено голямо е 
нарастването на заетите (с над 25%) в секторите DB, DJ, DN, H, K и L. От друга 
страна намаляването е особено голямо в секторите CA, CB, DF, DG, DK, DM, 
както и в по-малка степен DL, DC, M и N.  

Прави впечатление, че в по-голямата част от подсекторите на 
промишленото производство броят на заетите намалява. Общият брой заети в 
страната за секторите на добивната и преработвателната промишленост (сектори 
C и D) през изследвания период намаляват с 28245 заети или -4,03% и достигат 
672 370 заети. В национален аспект за същия период общият брои на заети в 
националната икономика нараства с 5,37 % или с 165 688 заети и достига 3 253 
518 заети към 2005г. 

В национален мащаб броят заети в производството на текстил и облекло 
/DB/ нараства с почти 34 %.  

Следващият подсектор, който отчита значителен обем нарастване на броя 
заети, е DD или производството на дървен материал с 24,4 %.  

Заетостта в подсекторите DE и DH нараства с приблизително еднакъв темп, 
съответно 6,18 % и 6,5 %. Причините за това са съвсем различни. При първия 
подсектор основен двигател на растежа е издателската дейност.  
 Относно сектора DH - производство на изделия от каучук и пластмаси - 
обяснението може да се търси в приватизацията на Нефтохим Бургас от Лукойл и 
техните инвестиции създаде условия за продажбата на полупродукти /междинни 
продукти/ на МСП, развиващи дейност в този подсектор, ориентирани към 
производството на крайни изделия и/или полупродукти за други подсектори.
 Заетостта в подсектора DJ /Металургия и производство на метални 
изделия,без машини/ нараства с цели 81,71 %. Подсекторът се характеризира с 
изключителна монополна структура. 

Подсекторът DN /преработваща промишленост не класифицирана другаде/ 
увеличава заетостта си с 50,2 %.  

По отношение на сектор Е /снабдяване с електроенергия, газ и вода/ броят 
на заетите остава почти непроменен, като леко спада с 1,59 %. На практика всички 
електроразпределителни дружества на НЕК бяха приватизирани. В частни ръце са 
и голяма част от доставката на газ, топла вода. В сектора съществува силен 
регулативен режим.  



 34 

Таблица 7 
ДАДД /Shift-Share/ Югозападен район за планиране за периода 1999-2005г. 

НКИД 
2003 

Икономически дейности България 
1999 

България 
2005 

Промяна 
% 

ЮЗРП 1999 ЮЗРП 
2005 

Промяна 
% 

Очаквана 
заетост на 
база 5.37% 

Ефект от 
националния 

ръст 

Обща 
промяна 

Очаквана 
промяна 

Диференциа
лен ефект 

Пропорционал
ен ефект 

Локализационе
н коефициент 

LQ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 795589 800283 0.59 111405 128481 15.33 117382.99 5977.99 11098.01 112062.29 16419 -5320.70 0.52 
CA Добив на енергийни суровини 31056 16175 -47.92 14370 6829 -52.48 15141.09 771.09 -8312.09 7484.38 -655 -7656.72 1.38 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 17571 13545 -22.91 4894 3879 -20.74 5156.61 262.61 -1277.61 3772.65 106 -1383.96 0.93 

DA Производство на хранителни продукти,напитки   и 
тютюневи изделия 115261 112032 -2.80 22707 28173 24.07 23925.46 1218.46 4247.54 22070.87 6102 -1854.59 0.82 

DB Производство на текстил и облекло 132305 177259 33.98 36824 48843 32.64 38799.98 1975.98 10043.02 49335.89 -493 10535.92 0.90 
DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     от тях 21944 19788 -9.83 7883 7830 -0.67 8306.00 423.00 -476.00 7108.49 722 -1197.51 1.29 

DD Производство на дървен материал и изделия   от 
него,без мебели 15989 19891 24.40 3163 3483 10.12 3332.73 169.73 150.27 3934.91 -452 602.18 0.57 

DE Производство на дървесна маса,хартия и 
картон;издателска дейност 26400 28031 6.18 12478 13007 4.24 13147.57 669.57 -140.57 13248.89 -242 101.33 1.51 

DF Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти 11989 5874 -51.01 65 .. #VALUE! 68.49 3.49 #VALUE! 31.85 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DG Производство на химични вещества,продукти и 
влакна 40086 25043 -37.53 9277 7761 -16.34 9774.80 497.80 -2013.80 5795.64 1965 -3979.17 1.01 

DH Производство на изделия от каучук и пластмаси 19330 20587 6.50 5195 5191 -0.08 5473.76 278.76 -282.76 5532.82 -342 59.06 0.82 

DI Производство на продукти от други неметални 
минерални суровини 30452 26910 -11.63 4946 5407 9.32 5211.40 265.40 195.60 4370.71 1036 -840.69 0.65 

DJ Металургия и производство на метални изделия,без 
машини 33246 60410 81.71 31543 21122 -33.04 33235.60 1692.60 -12113.60 57315.55 -36194 24079.95 1.14 

DK Производство на машини и оборудване,без 
електрооптично 125450 67457 -46.23 14179 8105 -42.84 14939.85 760.85 -6834.85 7624.33 481 -7315.51 0.39 

DL Производство на електрооптично и друго 
оборудване 39342 33507 -14.83 14401 13374 -7.13 15173.76 772.76 -1799.76 12265.12 1109 -2908.64 1.30 

DM Производство на превозни средства 18572 13385 -27.93 2858 .. #VALUE! 3011.36 153.36 #VALUE! 2059.79 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
DN Преработваща промишленост,н.д. 21622 32476 50.20 6319 9767 54.57 6658.08 339.08 3108.92 9491.07 276 2832.99 0.98 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 58565 57631 -1.59 13875 14071 1.41 14619.53 744.53 -548.53 13653.72 417 -965.81 0.80 
F Строителство 132075 159814 21.00 48830 64411 31.91 51450.22 2620.22 12960.78 59085.50 5325 7635.28 1.31 
G Търговия и ремонт 354596 436822 23.19 130485 164150 25.80 137486.83 7001.83 26663.17 160742.70 3407 23255.88 1.22 
H Хотели и ресторанти 79854 104307 30.62 24063 31228 29.78 25354.22 1291.22 5873.78 31431.60 -204 6077.38 0.98 
I Транспорт и съобщения  233121 211159 -9.42 78511 85840 9.33 82723.90 4212.90 3116.10 71114.59 14725 -11609.31 1.32 
J Финансово посредничество 34527 42579 23.32 18027 26186 45.26 18994.33 967.33 7191.67 22231.05 3955 3236.73 2.00 
K Операции с имущество и бизнес услуги 114171 172656 51.23 69748 102746 47.31 73490.68 3742.68 29255.32 105476.97 -2731 31986.29 1.94 

L Държавно управление;задължително обществено 
осигуряване 89959 132406 47.18 33213 48162 45.01 34995.21 1782.21 13166.79 48884.50 -722 13889.29 1.19 

M Образование 230939 197057 -14.67 62274 57679 -7.38 65615.62 3341.62 -7936.62 53137.53 4541 -12478.09 0.95 
N Здравеопазване и социални дейности 161369 141622 -12.24 52692 44122 -16.26 55519.45 2827.45 -11397.45 46243.99 -2122 -9275.46 1.02 

O+P+Q Други дейности 102541 124812 21.72 38672 48533 25.50 40747.14 2075.14 7785.86 47071.22 1462 6324.08 1.27 

Общо  3087830 3253518 5.37 872897 998380 14.38 919736.65 46839.65 81723.20 982578.62 15928 63830.18  

 .. Конфиденциални данни                          

Източник: Годишник на  НСИ, 1999 – 2005 г., Предоставени данни НСИ, Собствени изчисления
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2. Приложение на ДАДД спрямо броя на заетите по подсектори и 
сектори на НКИД - 2003 за ЮЗРП за периода 1999 – 2005 г.   

Приложението на ДАДД на районна база ни насочва към отговора на 
въпроса, кои са основните фактори на растежа /национален тренд, 
секторно развитие или регионална адаптивност/, както и да се направи 
прогноза на базата на текущото състояния и установената тенденция.      

От данните в таблица 7, става ясно, че районът има положителен 
темп на нарастване в подсекторите/секторите A+B, DA, DB, DD, DE, DI, 
DN, E, F, G, H, I, J, K, L и O+P+Q. Най-значителен позитивен темп от 
подсекторите на промишлеността имат DA, DB и DN над 20%.  

Интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи 
групи. Първата група (1) обхваща подсекторите, в които районът следва 
националния тренд без оглед на това дали той е отрицателен или 
положителен. Втората група (2) са подсекторите, при които темпът на 
нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е 
положителен или отрицателен. Към първата група са подсекторите: 
(1) A+B, CA, CB, DB, DC, DD, DE, DG, DK, DL, DN, F, G, H, J, K, L, M, N и 
O+P+Q. Всички те следват националната тенденция в своя темп на 
развитие по отношение на заетостта. Тази група можем да поделим на две 
подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).   
(1.1.) С положителен - A+B, DB, DD, DE, DN, F, G, H, J, K, L и O+P+Q; 
(1.2.) С отрицателен -  CA, CB, DC, DG, DK, DL, M и N; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – DA, DH, DJ, E и I;  
По отношение на заетостта на съответния подсектор в района можем 
поделим втората група на две подгрупи с отрицателен и положителен темп. 
След като един подсектор попадне в една от тези подгрупи то 
задължително националния темп е обратен по знак.  
(2.1.) С положителен районен темп – DA, E, I; 
(2.2.) С отрицателен районен темп -  DH, DJ. 
Интерпретацията на резултатите за ЮЗРП: 

 Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите които 
допринасят най-много за заетостта са от първата подгрупа 1.1, тъй като те 
следват националния темп на развитие, който в случая е позитивен. По 
отношение на група 1.2. можем да кажем, че тези сектори са групата на 
най-бавно развиващите се за района. Те, освен че регистрират негативен 
районен темп, имат и негативен национален темп. Тяхното значение за 
регионалния баланс в бъдеще ще намалява.   

Втората голяма група включва подсекторите, които не следват 
националния тренд. Тоест, те се развиват под влиянието на фактори с 
различно действие спрямо националния тренд. Към първата подгрупа (2.1.) 
са подсекторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в 
района, но тези подсектори имат отрицателен темп на нарастване в 
национален план. Това са подсекторите, които в нашия анализ осигуряват 
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позитивния диференциален ефект заедно с някои от подсекторите от 
подгрупа 1.1.     

Втората подгрупа (2.2) включва подсекторите, които в районен план 
имат негативен темп, но в национален положителен. Това са подсекторите 
в които районът губи бързо заети.  Тези подсектори могат да допринесат 
както положителен така и отрицателен диференциален и/или 
пропорционален ефект.   

Редица сектори на промишлеността в района - CA, CB, DC, DG, DJ, 
DK и DL намаляват значително своя брой заети /Вж. Таблица 8 колона 7/, 
което в пълна степен следва националните тенденции /Вж. Колона 4/.  

ЮЗРП има 2,67 пъти по-висок темп на нарастване на броя заети 
спрямо националния темп /5,37 %/. Тъй като националният темп е 
положителен, то всички стойности в колона 8 са по-големи от базовата 
година на заетостта 1999 г. Но националният темп е по-нисък от 
регионалния и сумарния теоретичен резултат е 919736,65 или с 78643,35 
по-малко от реалните заети. Ефект от националния ръст е опреден при база 
5,37%. и за изследвания период е 46 839,65 нови заети. Естествено в 
подсекторите, които имат положителен регионален темп този принос е по-
голям, а при тези с отрицателен  - много по-малък. В колона 9 е изчислена 
общата промяна в региона – общо и по подсектори. ЮЗРП постига 81 
723,20 нови заети лица, като разпределението по подсектори и сектори 
следва положителната и/или отрицателната тенденция на темпа на промяна 
/колона 9 и 7/. В колона 10 е изчислена каква би била промяната в 
заетостта, ако всички подсектори на икономиката следваха не общия тренд 
на развитие от 5,37 %, а темпа на всеки отделен подсектор /колона 4/. 
Теоретичният брой заети щеше да бъде 982 578,62 заети, което е с 15 
801,38 по-малко от реално отчетените през 2005 г. заети. Следователно 
икономиката на ЮЗРП се е развивала с по-бърз темп от сумарния темп на 
отделните сектори. Диференциаленния ефект за ЮЗРП е положителен 15 
928 заети /колона 11/. Само подсекторите на промишлеността с 
положителен диференциален ефект повишават заетостта с 12 214, но тези с 
негативен диференциален ефект я понижават с - 38 378 заети, което 
означава, че само по отношение на промишлеността диференциалния 
ефект е отрицателен – минус 26 164. Следователно общият положителен 
регионален диференциален ефект не идва от подсекторите на 
промишлеността, а от други сектори на икономиката. Изключително явна е 
специализацията на района в секторите на услугите, а по отношение на 
промишлените подсектори - в тези с по-висока добавена стойност.            

Пропорционалния ефект /колона 12/ също е положителен - 63 830,18 
заети. Следователно ЮЗРП в най-голяма степен използва националния 
импулс на развитие, а високите коефициенти на локализация подсказват, 
че редица подсектори в региона определят националния тренд за 
съответните подсектори.      
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Таблица 8 
ДАДД /Shift-Share/ на област Благоевград за периода 1999-2005г. 

НКИД 
2003 

Икономически дейности България 
1999 

България 
2005 

Промяна 
% 

Благоевград 
1999 

Благоевград 
2005 

Промяна 
% 

Очаквана 
заетост 

на база 5,37% 

Ефект от 
националния 

ръст 

Обща промяна Очаквана 
промяна 

Диференциален 
ефект 

Пропорционал
ен ефект 

Локализационе
н коефициент 

 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 795589 800283 0.59 43715 56109 28.35 46060.75 2345.75 10048.25 43972.92 12136 -2087.83 1.40 
CA Добив на енергийни суровини 31056 16175 -47.92 .. .. #VALUE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 17571 13545 -22.91 490 135 -72.45 516.29 26.29 -381.29 377.73 -243 -138.57 0.20 

DA Производство на хранителни 
продукти,напитки   и тютюневи изделия 115261 112032 -2.80 5338 5008 -6.18 5624.44 286.44 -616.44 5188.46 -180 -435.98 0.89 

DB Производство на текстил и облекло 132305 177259 33.98 16423 26287 60.06 17304.26 881.26 8982.74 22003.13 4284 4698.88 2.95 

DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     
от тях 21944 19788 -9.83 3088 3521 14.02 3253.70 165.70 267.30 2784.60 736 -469.10 3.55 

DD Производство на дървен материал и 
изделия   от него,без мебели 15989 19891 24.40 1172 1583 35.07 1234.89 62.89 348.11 1458.02 125 223.13 1.59 

DE Производство на дървесна маса,хартия и 
картон;издателска дейност 26400 28031 6.18 1082 423 -60.91 1140.06 58.06 -717.06 1148.85 -726 8.79 0.30 

DF Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти 11989 5874 -51.01 0 

  
0 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

DG Производство на химични 
вещества,продукти и влакна 40086 25043 -37.53 1016 513 -49.51 1070.52 54.52 -557.52 634.73 -122 -435.79 0.41 

DH Производство на изделия от каучук и 
пластмаси 19330 20587 6.50 927 619 -33.23 976.74 49.74 -357.74 987.28 -368 10.54 0.60 

DI Производство на продукти от други 
неметални минерални суровини 30452 26910 -11.63 474 924 94.94 499.43 25.43 424.57 418.87 505 -80.57 0.68 

DJ Металургия и производство на метални 
изделия,без машини 33246 60410 81.71 .. 1187 #VALUE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.39 

DK Производство на машини и 
оборудване,без електрооптично 125450 67457 -46.23 1477 380 -74.27 1556.26 79.26 -1176.26 794.21 -414 -762.04 0.11 

DL Производство на електрооптично и друго 
оборудване 39342 33507 -14.83 2412 1853 -23.18 2541.43 129.43 -688.43 2054.26 -201 -487.16 1.10 

DM Производство на превозни средства 18572 13385 -27.93 .. .. #VALUE 0.00 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
DN Преработваща промишленост,н.д. 21622 32476 50.20 1922 3981 107.13 2025.13 103.13 1955.87 2886.82 1094 861.69 2.44 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 58565 57631 -1.59 1261 1509 19.67 1328.67 67.67 180.33 1240.89 268 -87.78 0.52 
F Строителство 132075 159814 21.00 3839 8515 121.80 4045.00 206.00 4470.00 4645.28 3870 600.28 1.06 
G Търговия и ремонт 354596 436822 23.19 11167 13473 20.65 11766.22 599.22 1706.78 13756.48 -283 1990.25 0.61 
H Хотели и ресторанти 79854 104307 30.62 3297 4145 25.72 3473.92 176.92 671.08 4306.61 -162 832.69 0.79 
I Транспорт и съобщения  233121 211159 -9.42 5721 5865 2.52 6027.99 306.99 -162.99 5182.03 683 -845.96 0.55 
J Финансово посредничество 34527 42579 23.32 851 1005 18.10 896.66 45.66 108.34 1049.46 -44 152.80 0.47 
K Операции с имущество и бизнес услуги 114171 172656 51.23 1251 2000 59.87 1318.13 67.13 681.87 1891.83 108 573.71 0.23 

L Държавно управление;задължително 
обществено осигуряване 89959 132406 47.18 3384 5000 47.75 3565.59 181.59 1434.41 4980.73 19 1415.15 0.75 

M Образование 230939 197057 -14.67 10907 9666 -11.38 11492.27 585.27 -1826.27 9306.79 359 -2185.48 0.98 
N Здравеопазване и социални дейности 161369 141622 -12.24 6182 4833 -21.82 6513.73 331.73 -1680.73 5425.50 -592 -1088.23 0.68 

O+P+Q Други дейности 102541 124812 21.72 3595 4760 32.41 3787.91 192.91 972.09 4375.80 384 587.89 0.76 
Общо  3087830 3253518 5.37 130991 163294 24.66 138019.98 7028.98 24087.02 140493.57 21236 2851.32   

.. Конфиденциални данни                         
Източник: Годишник на  НСИ, 1999 – 2005 г., Предоставени данни НСИ, Собствени изчисления  
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2.1. Приложение на ДАДД спрямо броя на заетите по подсектори и 
сектори на НКИД 2003 за област Благоевград за периода 1999 – 2005 г.   

 Развитието на област Благоевград за изследвания период е доста 
динамично, като крайните резултати отстъпват само на област София град.  

Областта има положителен темп на нарастване в 
подсекторите/секторите A+B, DB, DC, DD, DI, DN, E, F, G, H, I, J, K, L и 
O+P+Q.  
Групиране: 
(1) A+B, CB, DA, DB, DD, DF, DG, DK, DL, DN, F, G, H, J, K, L, M, N и 
O+P+Q. Всички те следват националната тенденция в своя темп на 
развитие по отношение на заетостта. Подгрупи с положителен и 
отрицателен темп (1.1 и 1.2).   
(1.1.) С положителен - A+B, DB, DD, DN, F, G, H, J, K, L и O+P+Q; 
(1.2.) С отрицателен -  CB, DA, DF, DG, DK, DL, M и N; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – DC, DE, DH, DI, E и I;  
След като един подсектор попадне в една от тези подгрупи (с отрицателен 
или положителен), то задължително националния темп е обратен по знак.  
(2.1.) С положителен областен темп – DC, DI, E и I;  
(2.2.) С отрицателен областен темп -  DE и DH;  

Общо за периода темпът на нарастване на заетостта е много висок 
24,66 % или 32 303 заети. Данните от колона 8 показват, че ако 
регионалната икономика следваше националния тренд то хипотетичния 
брой заети щеше да достигне само 138 019,98 заети. Следователно област 
Благоевград се развива с темп, изпреварващ средния национален темп. 
Поради положителния темп на развитие на националната икономика по 
отношение на заетостта от 5,37 % всички подсектори и сектори изпитват 
положителен ефект от националния ръст. Общата сумарна промяна възлиза 
на 24 087,02 заети и е по-висока от националния ръст по сектори.  
 Данните за диференциалния и пропорционалния ефекти показват, че 
до голяма степен областта следва модела на развитие на ЮЗРП. Най-
значителни стойности на положителен диференциален и пропорционален 
ефект имат подсекторите A+B, DB, DC, DI, DN, E, F, O+P+Q. Общият 
извод, който можем да направим от преразпределението на заетите през 
изследвания период е, че икономиката на област Благоевград намалява 
значително дяла на заетите в промишлеността.  

Заетостта общо нараства, но в промишленото производство 
намалява, като основна роля имат местните усилия. Тенденция, напълно 
противоположна на тази в ЮЗРП, където пропорционалният ефект бе 
носител на основния брой нови заети.    
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Таблица 9 
ДАДД /Shift-Share/ на област Кюстендил за периода 1999-2005г. 

НКИД 
2003 

Икономически дейност България 
1999 

България 
2005 

Промяна 
% 

Кюстендил 
1999 

Кюстендил 
2005 

Промяна 
% 

Очаквана 
заетост 

на база 5,37% 

Ефект от 
националния 

ръст 

Обща 
промяна 

Очаквана 
промяна 

Диференциален 
ефект 

Пропорционален 
ефект 

Локализационен 
коефициент 

 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 795589 800283 0.59 17419 20154 15.70 18353.70 934.70 1800.30 17521.77 2632 -831.93 1.27 
CA Добив на енергийни суровини 31056 16175 -47.92 6272 .. #VALUE! 6608.56 336.56 #VALUE! 3266.67 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 17571 13545 -22.91 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DA Производство на хранителни продукти,напитки   
и тютюневи изделия 115261 112032 -2.80 1356 1013 -25.29 1428.76 72.76 -415.76 1318.01 -305 -110.75 0.46 

DB Производство на текстил и облекло 132305 177259 33.98 4226 4640 9.80 4452.77 226.77 187.23 5661.89 -1022 1209.12 1.32 

DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     от 
тях 21944 19788 -9.83 1888 3555 88.29 1989.31 101.31 1565.69 1702.50 1852 -286.81 9.08 

DD Производство на дървен материал и изделия   
от него,без мебели 15989 19891 24.40 191 230 20.42 201.25 10.25 28.75 237.61 -8 36.36 0.58 

DE Производство на дървесна маса,хартия и 
картон;издателска дейност 26400 28031 6.18 766 208 -72.85 807.10 41.10 -599.10 813.32 -605 6.22 0.37 

DF Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти 11989 5874 -51.01 ..   #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 

DG Производство на химични вещества,продукти и 
влакна 40086 25043 -37.53 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DH Производство на изделия от каучук и 
пластмаси 19330 20587 6.50 172 342 98.84 181.23 9.23 160.77 183.18 159 1.96 0.84 

DI Производство на продукти от други неметални 
минерални суровини 30452 26910 -11.63 343 661 92.71 361.41 18.41 299.59 303.10 358 -58.30 1.24 

DJ Металургия и производство на метални 
изделия,без машини 33246 60410 81.71 1379 898 -34.88 1453.00 74.00 -555.00 2505.73 -1608 1052.73 0.75 

DK Производство на машини и оборудване,без 
електрооптично 125450 67457 -46.23 523 366 -30.02 551.06 28.06 -185.06 281.23 85 -269.84 0.27 

DL Производство на електрооптично и друго 
оборудване 39342 33507 -14.83 727 901 23.93 766.01 39.01 134.99 619.18 282 -146.84 1.36 

DM Производство на превозни средства 18572 13385 -27.93 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
DN Преработваща промишленост,н.д. 21622 32476 50.20 300 320 6.67 316.10 16.10 3.90 450.60 -131 134.50 0.50 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 58565 57631 -1.59 1955 1945 -0.51 2059.91 104.91 -114.91 1923.82 21 -136.08 1.70 
F Строителство 132075 159814 21.00 2416 1888 -21.85 2545.64 129.64 -657.64 2923.42 -1035 377.78 0.60 
G Търговия и ремонт 354596 436822 23.19 6297 6564 4.24 6634.90 337.90 -70.90 7757.19 -1193 1122.29 0.76 
H Хотели и ресторанти 79854 104307 30.62 1181 1186 0.42 1244.37 63.37 -58.37 1542.65 -357 298.27 0.57 
I Транспорт и съобщения  233121 211159 -9.42 4143 2227 -46.25 4365.31 222.31 -2138.31 3752.69 -1526 -612.62 0.53 
J Финансово посредничество 34527 42579 23.32 417 292 -29.98 439.38 22.38 -147.38 514.25 -222 74.87 0.35 
K Операции с имущество и бизнес услуги 114171 172656 51.23 851 800 -5.99 896.66 45.66 -96.66 1286.93 -487 390.27 0.23 

L Държавно управление;задължително 
обществено осигуряване 89959 132406 47.18 1995 2912 45.96 2102.05 107.05 809.95 2936.34 -24 834.29 1.11 

M Образование 230939 197057 -14.67 4135 3281 -20.65 4356.88 221.88 -1075.88 3528.34 -247 -828.55 0.84 
N Здравеопазване и социални дейности 161369 141622 -12.24 3725 2752 -26.12 3924.88 199.88 -1172.88 3269.17 -517 -655.72 0.98 

O+P+Q Други дейности 102541 124812 21.72 1726 2630 52.38 1818.62 92.62 811.38 2100.87 529 282.25 1.06 
Общо   3087830 3253518 5.37 64403 59765 -7.20 67858.86 3455.86 -1485.31 66400.46 -3369 1883.48   
 .. Конфиденциални данни                           

Източник: Годишник на  НСИ, 1999 – 2005 г., Предоставени данни НСИ, Собствени изчисления  
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2.2. Приложение на ДАДД спрямо броя на заетите по подсектори и 
сектори на НКИД 2003 за област Кюстендил за периода 1999 – 2005г.   

Развитието на област Кюстендил за изследвания период е доста 
неустойчиво. Като цяло броят на заетите намалява с 7,2 % или 4 638 заети, 
достигайки 59 765 общо заети. Това е един крайно негативен резултат, 
имайки предвид позитивния национален темп от 5,37 %. Ако областта 
съумяваше да следва само националния тренд, то заетостта в края на 
периода щеше да достигне 67 858,86 /колона 8/.  

Областта има положителен темп на нарастване в 
подсекторите/секторите A+B, DB, DC, DD, DH, DI, DL, DN, G, H, L и 
O+P+Q.  

Групиране: 
 (1) A+B, DA, DB, DD, DH, DK, DN, F, G, H, I, L, M, N и O+P+Q.  
Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и 
отрицателен темп (1.1 и 1.2).   
(1.1.) С положителен - A+B, DB, DD, DH, DN, G, H, L и O+P+Q; 
(1.2.) С отрицателен -  DA, DK, E, I, M и N; 
(2) Към втората голяма група принадлежат – DC, DE, DI, DJ, DL, F, J и K;  
След като един подсектор попадне в една от тези подгрупи (с отрицателен 
или положителен), то задължително националния темп е обратен по знак. 
(2.1.) С положителен областен темп – DC, DI и DL;  
(2.2.) С отрицателен областен темп -  DE, DJ, F, J и K;  
Интерпретация на резултатите за област Кюстендил: 

Ефектът от националния ръст възлиза на 3 455,6 заети, което е 
изключително скромен резултат и поставя областта в позицията на 
формиращ се депресивен регион от икономгеографска гледна точка. Като 
изключим националния ефект общата промяна е отрицателна и възлиза на 
минус 1 485,31 заети. За целия период на анализ областта има негативен 
диференциален ефект в размер на -3 369 заети. Само няколко подсектора 
имат позитивен диференциален ефект. Това са A+B, DC, DH, DI, DL и 
O+P+Q. Няма подсектор, който да има едновременно позитивен 
диференциален и пропорционален ефект, с изключение на DH в 
минимална степен и O+P+Q.  

Редица подсектори на икономиката включително и от промишленото 
производство имат позитивен пропорционален ефект. Като цяло обаче, 
позитивен пропорционален ефект имат подсекторите, които в национален 
план са бързо растящи за изследвания период. Поради тези особености 
подсекторите DB, DD, DE, DH, DJ, DN, F, G, H, J, K, L и O+P+Q имат 
положителен пропорционален ефект, въпреки че при някои от тях е 
незначителен /DD, DE и DH/. Като цяло можем да направим заключението, 
че областта е специализирана предимно в сектори, които в националната 
икономика са или в рецесия, или бавно развиващи се.  
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Таблица 10 

ДАДД /Shift-Share/ на област Перник за периода 1999-2005г. 
НКИД-

2003 Икономически дейности 
България 

1999 
България 

2005 
Промяна % Перник 

1999 
Перник 

2005 
Промяна 

% 
Очаквана 
заетост на 
база 5,37% 

Ефект от 
националния 

ръст 

Обща 
промяна 

Очаквана 
промяна 

Диференциален 
ефект 

Пропорционален 
ефект 

Локализационен 
коефициент 

 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 795589 800283 0.59 12088 11380 -5.86 12736.64 648.64 -1356.64 12159.32 -779 -577.32 0.97 
CA Добив на енергийни суровини 31056 16175 -47.92 4406 1941 -55.95 4642.43 236.43 -2701.43 2294.79 -354 -2347.63 8.17 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 17571 13545 -22.91 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
DA Производство на хранителни 

продукти,напитки   и тютюневи изделия 
115261 112032 -2.80 1085 1444 33.09 1143.22 58.22 300.78 1054.60 389 -88.62 0.88 

DB Производство на текстил и облекло 132305 177259 33.98 1209 2834 134.41 1273.87 64.87 1560.13 1619.79 1214 345.91 1.09 
DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     

от тях 
21944 19788 -9.83 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DD Производство на дървен материал и изделия   
от него,без мебели 

15989 19891 24.40 77 191 148.05 81.13 4.13 109.87 95.79 95 14.66 0.65 

DE Производство на дървесна маса,хартия и 
картон;издателска дейност 

26400 28031 6.18 265 185 -30.19 279.22 14.22 -94.22 281.37 -96 2.15 0.45 

DF Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти 

11989 5874 -51.01 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

DG Производство на химични 
вещества,продукти и влакна 

40086 25043 -37.53 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DH Производство на изделия от каучук и 
пластмаси 

19330 20587 6.50 503 139 -72.37 529.99 26.99 -390.99 535.71 -397 5.72 0.46 

DI Производство на продукти от други 
неметални минерални суровини 

30452 26910 -11.63 201 110 -45.27 211.79 10.79 -101.79 177.62 -68 -34.16 0.28 

DJ Металургия и производство на метални 
изделия,без машини 

33246 60410 81.71 .. 2243 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2.53 

DK Производство на машини и оборудване,без 
електрооптично 

125450 67457 -46.23 3661 2248 -38.60 3857.45 196.45 -1609.45 1968.59 279 -1888.86 2.27 

DL Производство на електрооптично и друго 
оборудване 

39342 33507 -14.83 564 362 -35.82 594.26 30.26 -232.26 480.35 -118 -113.91 0.74 

DM Производство на превозни средства 18572 13385 -27.93 .. 70 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.36 
DN Преработваща промишленост,н.д. 21622 32476 50.20 72 156 116.67 75.86 3.86 80.14 108.14 48 32.28 0.33 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 58565 57631 -1.59 1963 1583 -19.36 2068.33 105.33 -485.33 1931.69 -349 -136.64 1.87 
F Строителство 132075 159814 21.00 3279 2384 -27.29 3454.95 175.95 -1070.95 3967.67 -1584 512.72 1.02 
G Търговия и ремонт 354596 436822 23.19 5873 6347 8.07 6188.15 315.15 158.85 7234.87 -888 1046.72 0.99 
H Хотели и ресторанти 79854 104307 30.62 1640 1517 -7.50 1728.00 88.00 -211.00 2142.20 -625 414.20 0.99 
I Транспорт и съобщения 233121 211159 -9.42 2494 1718 -31.11 2627.83 133.83 -909.83 2259.04 -541 -368.78 0.55 
J Финансово посредничество 34527 42579 23.32 394 610 54.82 415.14 21.14 194.86 485.88 124 70.74 0.98 
K Операции с имущество и бизнес услуги 114171 172656 51.23 905 1336 47.62 953.56 48.56 382.44 1368.59 -33 415.03 0.53 
L Държавно управление;задължително 

обществено осигуряване 
89959 132406 47.18 1258 2447 94.52 1325.50 67.50 1121.50 1851.59 595 526.08 1.26 

M Образование 230939 197057 -14.67 3243 2779 -14.31 3417.02 174.02 -638.02 2767.21 12 -649.81 0.96 
N Здравеопазване и социални дейности 161369 141622 -12.24 3015 2122 -29.62 3176.78 161.78 -1054.78 2646.05 -524 -530.74 1.02 

O+P+Q Други дейности 102541 124812 21.72 1401 1646 17.49 1476.18 75.18 169.82 1705.28 -59 229.11 0.90 
Общо  3087830 3253518 5.37 49596 47792 -3.64 52257.32 2661.32 -6778.32 49136.17 -3657 -3121.15  
.. Конфиденциални данни              

Източник: Годишник на  НСИ, 1999 – 2005 г., Предоставени данни НСИ, Собствени изчисления  
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2.3. Приложение на ДАДД спрямо броя на заетите по подсектори и 
сектори на НКИД 2003 за област Перник за периода 1999 – 2005г.   

Развитието на област Перник през изследвания период, също като 
област Кюстендил, е белязано от много трудности, които се отразяват и в 
общата икономическа заетост. За целия седемгодишен период заетостта 
намалява с 3,64 % и достига нивото от 47792, губейки около 1804 заети. 
Това е една от специфичните области, където конфиденциалните данни за 
1999 г. включват още 6 634 неразпределени по сектори заети, а към 2005 г. 
техният брой е само 564.  

Положителен темп на нарастване имат подсекторите/секторите DA, 
DB, DD, DN, G, J, K, L и O+P+Q.  
Групиране: 
(1) CA, DB, DD, DI, DK, DL, DN, E, G, I, J, K, L, M, N и O+P+Q.  
Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и 
отрицателен темп (1.1 и 1.2).   
(1.1.) С положителен –DB, DD, DN, G, J, K, L, O+P+Q; 
(1.2.) С отрицателен -  CA, DI, DK, DL, E, I, M и N; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – A+B, DA, DE, DH, F и H;  
След като един подсектор попадне в една от тези подгрупи (с отрицателен 
или положителен), то задължително националния темп е обратен по знак. 
(2.1.) С положителен областен темп – DA;  
(2.2.) С отрицателен областен темп -  A+B, DE, DH, F и H;  

Негативната промяна от -3,64% показва, че област Перник, подобно 
на Кюстендил, не само, че не “улавя” националната позитивна тенденция, 
но и загубва значителен брой заети. За конкретната област общите 
значения и на диференциалния, и на пропорционалния ефект имат 
отрицателни стойности. Това означава, че като цяло област Перник трудно 
се адаптира към националните тенденции на развитие. Местните усилия 
/диференциалния ефект/ и смесеното действие /пропорционалния ефект/ не 
успяват да компенсират общото забавяне в развитието. Положителен 
диференциален ефект имат подсекторите DA, DB, DD, DK, DN, J, L и M.  

По отношение на локализационния  коефициент стигаме до извода, 
че област Перник е специализирана в подсекторите A+B, CA, DB, DJ, DK, 
E, F, G, H, J, L, M и N.  
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Таблица 11 
ДАДД /Shift-Share/ на област София град за периода 1999-2005г. 

НКИД-
2003 

Икономически дейност България 
1999 

България 
2005 

Промяна 
% 

София град 
1999 

София град 
2005 

Промяна 
% 

Очаквана 
заетост 

Ефект от 
националния 

ръст 

Обща 
промяна 

Очаквана 
промяна 

Диференциален 
ефект 

Пропорционален 
ефект 

Локализационен 
коефициент 

 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 795589 800283 0.59 11059 9723 -12.08 11652.43 593.43 -1929.43 11124.25 -1401 -528.18 0.06 
CA Добив на енергийни суровини 31056 16175 -47.92 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 17571 13545 -22.91 723 861 19.09 761.80 38.80 99.20 557.34 304 -204.46 0.33 
DA Производство на хранителни 

продукти,напитки   и тютюневи изделия 
115261 112032 -2.80 11089 16328 47.25 11684.04 595.04 4643.96 10778.35 5550 -905.69 0.76 

DB Производство на текстил и облекло 132305 177259 33.98 11621 11393 -1.96 12244.58 623.58 -851.58 15569.53 -4177 3324.95 0.33 
DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     

от тях 
21944 19788 -9.83 2659 593 -77.70 2801.68 142.68 -2208.68 2397.75 -1805 -403.93 0.16 

DD Производство на дървен материал и изделия   
от него,без мебели 

15989 19891 24.40 1015 937 -7.68 1069.46 54.46 -132.46 1262.70 -326 193.24 0.24 

DE Производство на дървесна маса,хартия и 
картон;издателска дейност 

26400 28031 6.18 8393 10558 25.80 8843.37 450.37 1714.63 8911.52 1646 68.15 1.96 

DF Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти 

11989 5874 -51.01 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DG Производство на химични вещества,продукти 
и влакна 

40086 25043 -37.53 4449 5004 12.47 4687.73 238.73 316.27 2779.43 2225 -1908.30 1.04 

DH Производство на изделия от каучук и 
пластмаси 

19330 20587 6.50 2934 2899 -1.19 3091.44 157.44 -192.44 3124.79 -226 33.36 0.73 

DI Производство на продукти от други неметални 
минерални суровини 

30452 26910 -11.63 2916 2922 0.21 3072.47 156.47 -150.47 2576.83 345 -495.64 0.56 

DJ Металургия и производство на метални 
изделия,без машини 

33246 60410 81.71 18739 13511 -27.90 19744.53 1005.53 -6233.53 34049.90 -20539 14305.37 1.16 

DK Производство на машини и оборудване,без 
електрооптично 

125450 67457 -46.23 7293 3937 -46.02 7684.34 391.34 -3747.34 3921.59 15 -3762.75 0.30 

DL Производство на електрооптично и друго 
оборудване 

39342 33507 -14.83 8462 7603 -10.15 8916.07 454.07 -1313.07 7206.96 396 -1709.11 1.18 

DM Производство на превозни средства 18572 13385 -27.93 1904 895 -52.99 2006.17 102.17 -1111.17 1372.23 -477 -633.94 0.35 
DN Преработваща промишленост,н.д. 21622 32476 50.20 3230 4029 24.74 3403.32 173.32 625.68 4851.42 -822 1448.10 0.64 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 58565 57631 -1.59 7693 7822 1.68 8105.81 412.81 -283.81 7570.31 252 -535.50 0.70 
F Строителство 132075 159814 21.00 36543 48627 33.07 38503.90 1960.90 10123.10 44217.93 4409 5714.03 1.58 
G Търговия и ремонт 354596 436822 23.19 99165 127676 28.75 104486.19 5321.19 23189.81 122160.02 5516 17673.82 1.52 
H Хотели и ресторанти 79854 104307 30.62 15112 21716 43.70 15922.91 810.91 5793.09 19739.62 1976 3816.71 1.08 
I Транспорт и съобщения  233121 211159 -9.42 62056 71148 14.65 65385.92 3329.92 5762.08 56209.79 14938 -9176.13 1.75 
J Финансово посредничество 34527 42579 23.32 15900 24193 52.16 16753.19 853.19 7439.81 19608.02 4585 2854.83 2.95 
K Операции с имущество и бизнес услуги 114171 172656 51.23 63127 96848 53.42 66514.39 3387.39 30333.61 95464.31 1384 28949.91 2.91 
L Държавно управление; задължително 

обществено осигуряване 
89959 132406 47.18 24375 34173 40.20 25682.96 1307.96 8490.04 35876.30 -1703 10193.34 1.34 

M Образование 230939 197057 -14.67 37721 36435 -3.41 39745.11 2024.11 -3310.11 32186.80 4248 -7558.31 0.96 
N Здравеопазване и социални дейности 161369 141622 -12.24 35335 31164 -11.80 37231.08 1896.08 -6067.08 31011.00 153 -6220.08 1.14 
O+P+Q Други дейности 102541 124812 21.72 29884 35490 18.76 31487.58 1603.58 4002.42 36374.54 -885 4886.97 1.48 

Общо   3087830 3253518 5.37 523397 626485 19.70 551482.48 28085.48 75002.52 610903.24 15582 59420.75  

.. Конфиденциални данни              

Източник: Годишник на  НСИ, 1999 – 2005 г., Предоставени данни НСИ, Собствени изчисления  
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2.4. Приложение на ДАДД спрямо броя на заетите по подсектори и 
сектори на НКИД 2003 за област София град за периода 1999 – 2005г.   

Развитието на област с център София град е емблематично за целия 
преходен период. За целия период на изследване на заетостта по 
подсектори, заетостта в София град нараства с 19,7 % или 103 088, което е 
най-високата стойност в страната.  

Областта има положителен темп на нарастване в 
подсекторите/секторите CB, DA, DE, DG, DN, E, F, G, H, I, J, K, L и 
O+P+Q. Най-значителен позитивен темп от подсекторите на 
промишлеността имат DA, DE и DN. Групиране: 

Към първата група са подсекторите: 
(1) DC, DE, DK, DL, DM, DN, F, G, H,  J, K, L, M, N и O+P+Q. Тази група 
можем да поделим на две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 
и 1.2).   
(1.1.) С положителен DE, DN, F, G, H, J, K, L и O+P+Q; 
(1.2.) С отрицателен -  DC, DK, DL, DM, M и N; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – A+B, CB, DA, DB, DD, DG, 
DH, DI, DJ, E и I;  
След като един подсектор попадне в една от тези подгрупи (с отрицателен 
или положителен), то задължително националния темп е обратен по знак. 
(2.1.) С положителен областен темп – CB, DA, DG, DI, E и I;  
(2.2.) С отрицателен областен темп -  A+B, DB, DD, DH и DJ;  

Ефектът от националния ръст е доста малък 28 085,48, тъй като 
София град е основният носител на икономически растеж и заетост в 
националната икономика, а темпът на нарастване на заетостта е 3,7 пъти 
по-голям от националния. Следователно ръстът на заетостта в София град 
не настъпва благодарение на промишленото производство, а на 
строителството и обслужващата сфера.  
 Очевидно е, че постигнатия общ ръст на заетостта е с 15 581,76 заети 
по-голям от очаквания ръст от 610 903,24 заети, на база ръста на отделните 
подсектори. За да определим точно откъде идва ръста на заетостта, ще 
анализираме получените данни за диференциален и пропорционален ефект.  

Всички подсектори, които принадлежат към промишленото 
производство от CB до Е имат много малък позитивен, негативен или 
близък до нулата диференциален ефект. Единственото изключение е 
подсектор DJ. Това е един от промишлените подсектори наред с DE, DG и 
DL, които имат Локализационен коефициент над 1, но нито един от тези 
“базови” подсектори няма Локализационен коефициент по голям от 2. Във 
всички останали области в ЮЗРП съществуват подсектори, които имат LQ 
над 2. Следователно заетите в подсекторите на промишлеността в област 
София град са много по-балансирано разпределени. При тях няма 
подсектор, които изключително да доминира над останалите, явление 
често срещано в останалите области от района.  
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Таблица 12 
ДАДД /Shift-Share/ на София област за периода 1999-2005г. 

НКИД-
2003 

Икономически дейност България 
1999 

България 
2005 

Промяна 
% 

София област 
1999 

София област 
2005 

Промяна 
% 

Очаквана 
заетост на  
База 5,37% 

Ефект от 
националния 

ръст 

Обща 
промяна 

Очаквана 
промяна 

Диференциал
ен ефект 

Пропорционален 
ефект 

Локализационен 
коефициент 

 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
A+B Селско,горско, ловно и рибно стопанство 795589 800283 0.59 27124 31115 14.71 28579.47 1455.47 2535.53 27284.03 3831 -1295.44 1.31 
CA Добив на енергийни суровини 31056 16175 -47.92 1760 1368 -22.27 1854.44 94.44 -486.44 916.67 451 -937.77 2.85 
CB Добив,без добива на енергийни суровини 17571 13545 -22.91 3117 2723 -12.64 3284.26 167.26 -561.26 2402.81 320 -881.45 6.78 
DA Производство на хранителни 

продукти,напитки   и тютюневи изделия 
115261 112032 -2.80 3839 4380 14.09 4045.00 206.00 335.00 3731.45 649 -313.55 1.32 

DB Производство на текстил и облекло 132305 177259 33.98 3345 3689 10.28 3524.49 179.49 164.51 4481.55 -793 957.06 0.70 
DC Производство на лицеви  кожи  и  изделия     от 

тях 
21944 19788 -9.83 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DD Производство на дървен материал и изделия   
от него,без мебели 

15989 19891 24.40 708 542 -23.45 745.99 37.99 -203.99 880.78 -339 134.79 0.92 

DE Производство на дървесна маса,хартия и 
картон;издателска дейност 

26400 28031 6.18 1972 1633 -17.19 2077.82 105.82 -444.82 2093.83 -461 16.01 1.96 

DF Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти 

11989 5874 -51.01 .. .. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

DG Производство на химични вещества,продукти 
и влакна 

40086 25043 -37.53 711 303 -57.38 749.15 38.15 -446.1523 444.18 -141 -304.97 0.41 

DH Производство на изделия от каучук и 
пластмаси 

19330 20587 6.50 659 1192 80.88 694.36 35.36 497.64 701.85 490 7.49 1.95 

DI Производство на продукти от други неметални 
минерални суровини 

30452 26910 -11.63 1012 790 -21.94 1066.30 54.30 -276.30 894.29 -104 -172.01 0.99 

DJ Металургия и производство на метални 
изделия,без машини 

33246 60410 81.71 4448 3283 -26.19 4686.68 238.68 -1403.68 8082.29 -4799 3395.61 1.83 

DK Производство на машини и оборудване,без 
електрооптично 

125450 67457 -46.23 1225 1174 -4.16 1290.73 65.73 -116.73 658.71 515 -632.03 0.59 

DL Производство на електрооптично и друго 
оборудване 

39342 33507 -14.83 2236 2655 18.74 2355.98 119.98 299.02 1904.37 751 -451.62 2.67 

DM Производство на превозни средства 18572 13385 -27.93 745 283 -62.01 784.98 39.98 -501.98 536.93 -254 -248.05 0.71 
DN Преработваща промишленост,н.д. 21622 32476 50.20 795 1281 61.13 837.66 42.66 443.34 1194.08 87 356.42 1.33 
E Снабдяване с  електроенергия,газ и вода 58565 57631 -1.59 1003 1212 20.84 1056.82 53.82 155.18 987.00 225 -69.82 0.71 
F Строителство 132075 159814 21.00 2753 2997 8.86 2900.73 147.73 96.27 3331.20 -334 430.47 0.63 
G Търговия и ремонт 354596 436822 23.19 7983 10090 26.39 8411.37 428.37 1678.63 9834.15 256 1422.78 0.78 
H Хотели и ресторанти 79854 104307 30.62 2833 2664 -5.97 2985.02 152.02 -321.02 3700.53 -1037 715.51 0.86 
I Транспорт и съобщения  233121 211159 -9.42 4097 4882 19.16 4316.85 219.85 565.15 3711.03 1171 -605.82 0.78 
J Финансово посредничество 34527 42579 23.32 465 86 -81.51 489.95 24.95 -403.95 573.44 -487 83.49 0.07 
K Операции с имущество и бизнес услуги 114171 172656 51.23 3614 1762 -51.25 3807.93 193.93 -2045.93 5465.30 -3703 1657.37 0.34 
L Държавно управление;задължително 

обществено осигуряване 
89959 132406 47.18 2201 3630 64.93 2319.11 118.11 1310.89 3239.54 390 920.43 0.92 

M Образование 230939 197057 -14.67 6268 5518 -11.97 6604.34 336.34 -1086.34 5348.40 170 -1255.94 0.94 
N Здравеопазване и социални дейности 161369 141622 -12.24 4435 3251 -26.70 4672.98 237.98 -1421.98 3892.28 -641 -780.70 0.77 

O+P+Q Други дейности 102541 124812 21.72 2066 4007 93.95 2176.86 110.86 1830.14 2514.72 1492 337.86 1.08 
Общо  3087830 3253518 5.37 91414 96510 5.57 96319.28 4905.28 190.72 98805.40 -2295.40 2486.12  

.. Конфиденциални данни              

Източник: Годишник на  НСИ, 1999 – 2005 г., Предоставени данни НСИ, Собствени изчисления
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2.5. Приложение на ДАДД спрямо броя на заетите по подсектори и 
сектори на НКИД 2003 за София област за периода 1999 – 2005 г. 

Областта постига позитивен темп от 5,57% при 5,37% на 
националния темп. Това “съвпадение” може да бъде обяснено относително 
лесно. Подсекторите на икономиката, които имат позитивен и или 
негативен темп на нарастване в областта, го постигат предимно на база 
ефекта от националния ръст на заетостта и второ, предимно на база 
пропорционалния или още смесен ефект. Следователно местните усилия 
допринасят минимално към позитивния темп на заетостта.       
  Положителен темп на нарастване имат подсекторите/секторите A+B, 
DA, DH, DL, DN, E, F, G, I, L и O+P+Q.  

Групиране: 
(1) A+B, CA, CB, DB, DG, DH, DI, DK, DM, DN, F, G, L, M, N и O+P+Q. 
Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и 
отрицателен темп (1.1 и 1.2).   
(1.1.) С положителен - A+B, DB, DH, DN, F G, L и O+P+Q; 
(1.2.) С отрицателен -  CA, CB, DG, DI, DK, DM, M и N; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – DA, DD, DJ, DL, E, H, I, J и 
K;  
След като един подсектор попадне в една от тези подгрупи (с отрицателен 
или положителен), то задължително националния темп е обратен по знак. 
(2.1.) С положителен областен темп – DA, DL, E, и I;  
(2.2.) С отрицателен областен темп -  DD, DJ, H, J и K;  

За целия период областта постига негативен диференциален ефект от 
-2 295,40 заети. Следователно местната икономика трудно се адаптира към 
промените в национален план.  

Общия пропорционален ефект за областта обаче е позитивен от 
2486,12 заети. Това означава, че областта успешно е използвала смесеното 
влияние на индустрията от страната. Това е лесно разбираемо, поради 
близостта на София град. С позитивен пропорционален ефект са 
подсекторите DB, DD, DE, DH, DJ, DN, E, F, G, H, J, K, L и O+P+Q.  
 
3. Прогноза за броя заети на база ДАДД  

Получените резултати от ДАДД разкриват как заетостта се е 
изменяла по подсектори през изследвания период. Разкрити са кои сектори 
са основните двигатели на развитието, как те се отнасят към националния 
темп на нарастване общо и по подсектори. За нашия анализ голямо 
значение има съставянето на краткосрочна или средносрочна прогноза за 
броя на заетите по подсектори на база разкритите темп на нарастване и 
секторното влияние.  

   На база извършения ДАДД са използвани две разновидности на 
метода, включващ и разликата в темпа на движението на всеки подсектор.  
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Предимството на този подход се състои в това, че докато ДАДД се 
базира на теорията за икономическата база и постоянния темп на 
нарастване, то в реалността регионалната икономика рядко остава статична 
при сравнение с базовата територия по подсектори /в случая 
националната/. Регионалната икономика може да се специализира в 
определени подсектори и да привлече нови заети именно в тях.  

  t
ijijiij enNP  1                       или при постоянен темп            t

ijiij eNP  1  
 

където: 
ijP  - прогнозирания брой заети в сектор i на област j; 

iN  - националния темп на нарастване на сектор i; 

ijn  - секторната разлика в темпа на i сектор в j област; 
t

ije  - заетостта в края на периода на i сектор в j област; 

Определянето на ijn  става чрез разликата между темп на нарастване на сектор i в област 
j и националния темп на същия сектор.  

 
За да разбираме по точно получените прогнозни резултати можем да 
разграничим няколко големи групи: 
1. Първа група с нарастващ брой заети и по двата метода – това са 

подсектори, които имат позитивен национален и позитивен регионален 
темп на нарастване; 

2. Втори случай - позитивна прогноза с ijn  и негативна без – при този 
резултат регионалния темп е позитивен за сектора, а националния 
негативен; 

3. Трети случай – негативна прогноза с ijn  и позитивна без – при този 
случай регионалния темп е негативен, а националния позитивен. Той 
има два подтипа с позитивен и негативен ijn .  

4. Четвърти случай, при който и двете прогнози са негативни.   
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Таблица 13 
Хипотетична прогноза за броя на заетите за една година с отчитане и без отчитане на разликата в темпа на нарастване  

по подсектори и области 
НКИД 
2003 ЮЗРП Благоевград Кюстендил Перник София град София област 

 Заети 
2005 

Прогноза 

с ijn  

Прогноза 

без ijn  
Заети 
2005 

Прогноза 

с ijn  

Прогноза 

без ijn  
Заети 
2005 

Прогноза 

с ijn  

Прогноза 

без ijn  
Заети 
2005 

Прогноза 

с ijn  

Прогноза 

без ijn  
Заети 
2005 

Прогноза 

с ijn  

Прогноза 

без ijn  
Заети 
2005 

Прогноза 

с ijn  

Прогноза 

без ijn  

A+B 128481 148174.4 129239.0 56109 72016.9 56440.0 20154 23318.43 20272.9 11380 10713.5 11447.1 9723 8548.4 9780.4 31115 35693.2 31298.6 
CA 6829 3245.3 3556.8 .. ..  .. .. .. 1941 855.1 1010.9 .. .. .. 1368 1063.3 712.5 
CB 3879 3074.5 2990.2 135 37.2 104.1 .. .. .. .. .. .. 861 1025.3 663.7 2723 2378.8 2099.1 
DA 28173 34954.8 27383.7 5008 4698.4 4867.7 1013 756.76 984.6 1444 1921.8 1403.5 16328 24042.2 15870.6 4380 4997.2 4257.3 
DB 48843 64784.9 65438.7 26287 42075.5 35218.7 4640 5094.56 6216.6 2834 6643.1 3796.9 11393 11169.5 15264.1 3689 4068.4 4942.4 
DC 7830 7777.4 7060.7 3521 4014.7 3175.1 3555 6693.87 3205.7 .. .. .. 593 132.2 534.7 .. .. .. 
DD 3483 3835.4 4333.0 1583 2138.1 1969.3 230 276.96 286.1 191 473.8 237.6 937 865.0 1165.7 542 414.9 674.3 
DE 13007 13558.4 13810.6 423 165.4 449.1 208 56.48 220.9 185 129.2 196.4 10558 13281.5 11210.3 1633 1352.3 1733.9 
DF .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. 0.0 0.0 .. 0.0 0.0 
DG 7761 6492.7 4848.5 513 259.0 320.5 .. .. .. .. .. .. 5004 5628.2 3126.2 303 129.1 189.3 
DH 5191 5187.0 5528.6 619 413.3 659.3 342 680.02 364.2 139 38.4 148.0 2899 2864.4 3087.5 1192 2156.1 1269.5 

DI 5407 5911.0 4778.1 924 1801.2 816.5 661 1273.82 584.1 110 60.2 97.2 2922 2928.0 2582.1 790 616.7 698.1 
DJ 21122 14143.8 38380.0 1187 0.0 2156.9 898 584.77 1631.7 2243 0.0 4075.7 13511 9741.6 24550.3 3283 2423.1 5965.4 
DK 8105 4633.0 4358.2 380 97.8 204.3 366 256.13 196.8 2248 1380.4 1208.8 3937 2125.3 2117.0 1174 1125.1 631.3 
DL 13374 12420.2 11390.4 1853 1423.6 1578.2 901 1116.65 767.4 362 232.3 308.3 7603 6831.2 6475.4 2655 3152.5 2261.2 
DM .. 0.0 0.0 .. .. .. .. .. .. 70 .. 50.4 895 420.7 645.0 283 107.5 204.0 
DN 9767 15096.4 14669.9 3981 8245.8 5979.4 320 341.33 480.6 156 338.0 234.3 4029 5025.6 6051.5 1281 2064.1 1924.0 
E 14071 14269.8 13846.6 1509 1805.8 1484.9 1945 1935.05 1914.0 1583 1276.6 1557.8 7822 7953.2 7697.3 1212 1464.6 1192.7 
F 64411 84963.7 77938.9 8515 18886.5 10303.4 1888 1475.39 2284.5 2384 1733.3 2884.7 48627 64706.9 58839.9 2997 3262.6 3626.4 
G 164150 206500.5 202214.2 13473 16255.2 16597.2 6564 6842.32 8086.1 6347 6859.3 7818.8 127676 164384.2 157282.3 10090 12753.1 12429.7 
H 31228 40526.5 40790.7 4145 5211.1 5414.3 1186 1191.02 1549.2 1517 1403.2 1981.5 21716 31206.0 28365.9 2664 2505.1 3479.8 
I 85840 93853.2 77753.1 5865 6012.6 5312.5 2227 1197.09 2017.2 1718 1183.4 1556.1 71148 81572.1 64445.2 4882 5817.4 4422.1 
J 26186 38037.8 32292.8 1005 1186.9 1239.4 292 204.47 360.1 610 944.4 752.3 24193 36811.4 29835.0 86 15.9 106.1 
K 102746 151355.5 155378.5 2000 3197.4 3024.5 800 752.06 1209.8 1336 1972.3 2020.4 96848 148582.0 146459.2 1762 859.1 2664.6 
L 48162 69839.5 70887.2 5000 7387.7 7359.2 2912 4250.50 4286.0 2447 4759.8 3601.6 34173 47909.5 50297.5 3630 5986.8 5342.8 
M 57679 53423.1 49216.7 9666 8566.2 8247.9 3281 2603.38 2799.6 2779 2381.4 2371.3 36435 35192.8 31089.5 5518 4857.7 4708.4 
N 44122 36945.9 38722.7 4833 3778.4 4241.6 2752 2033.16 2415.2 2122 1493.5 1862.3 31164 27485.4 27350.4 3251 2383.1 2853.2 

O+P+Q 48533 60908.5 59073.9 4760 6302.5 5793.8 2630 4007.47 3201.2 1646 1933.8 2003.5 35490 42147.6 43198.1 4007 7771.6 4877.3 
Общо 998 380 1193912.9 1155881.7 163294 215977.2 182957.7 59765 66941.69 65334.7 47792 48726.7 52625.6 626485 782580.3 747984.7 96510 109419.4 99686.7 

 .. Конфиденциални данни                 
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4. Използване на данните от ДАДД с цел създаване на SWOT матрици по 
подсектори и области.  

Целта на следваща стъпка бе да се анализа на база получените резултати от 
ДАДД, кои сектори имат най-добри конкурентни позиции в съответните области. 
В този случай чрез SWOT анализ се разкрити онези сектори, които притежават 
силни и слаби страни, възможности и заплахи. На база изчислените данни от 
ДАДД за диференциален ефект /или Ri – най-важен от гледна точка на 
регионалната конкурентноспособност/ и Локализационен коефициент /LQ – 
разкриващ базовите подсектори/.     

Вместо показаната традиционна матрица и субективен подход, преминаваме 
към създаването на графично изображение /SWOT матрица/ на база количествени 
показатели. При избора на показатели, които да се използват се работи с 
презумпцията, че (LQ – 1) е индикатор, показващ силни или слаби позиции на 
отделните отрасли в изследваната територия. Докато индексът на регионалния дял 
(Ri) улавя моментните благоприятни или неблагоприятни тенденции и измерва 
регионалната конкурентноспособност.    

Получените “координати” за всеки подсектор на всяка област се разполагат 
в квадрантите на двумерна координатна система. Данните за Ri се получават по 
следната формула описана по-горе в методиката. 

 
В представената SWOT матрица на ЮЗРП всички подсектори, които се 

намират в квадрант 1, са тези, които имат най-голяма роля за нарастването на 
заетостта през изследвания период. Нещо повече, тъй като те са концентрирани от 
национална гледна точка и местните усилия също са допринесли за позитивен 
диференциален ефект. Следователно можем да очакваме, че в средно срочно 
бъдеще тези сектори ще осигуряват в най-голяма степен социално-
икономическото развитие. /Вж. Фигура 6/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

където:  
tei - местната заетост в края на периода; 

1te  - местната заетост в началото на периода; 
tE - националната заетост в края на периода; 

1tE  - националната заетост в началото на периода; 
Ri  -  ефекта от регионалния дял; 
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Фигура 6 
SWOT матрица на ЮЗРП на база данни за Ri и LQ за периода 1999-2005г. 

 
В квадрант 2 попадат подсекторите, които можем да определим като 

“наследени”. Тези подсектори и сектори имат LQ над единица, но през 
изследвания период губят конкурентноспособност и намаляват своя дял в 
заетостта.  

В квадрант 3 попадат подсекторите, които имат най-негативната позиция в 
района. Към настоящия момент те са недостатъчно концентрирани и са намалили 
регионалната си конкурентноспособност като са загубили значителен брой заети. 
В случая ясно се отличават DD, DH и DB. Тези данни обаче са валидни на районно 
ниво. В някои от областите тези подсектори не се намират в квадрант 3. Това е 
поредно доказателство, че изводите за плановите райони у нас не са валидни за 
по-ниските териториални нива.  

В квадрант 4 попадат подсекторите, които не са концентрирани в района от 
национална гледна точка, но през изследвания период са допринесли за 
повишаването на заетостта в изследваната територия. Двата квадранта 1 и 4 
формират групата подсектори източници на регионалната конкурентноспособност 
/общо 16 подсектора и/или сектора/. Като основен лидер сред плановите райони у 
нас подсекторите на ЮЗРП попадат предимно в тези два квадранта.  

На база същите условия и допускания е направени и SWOT матрици на 
областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София град и София област.  
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Фигура 7 
SWOT матрица на област Благоевград на база данни за Ri и LQ 

 за периода 1999-2005г. 

 
Фигура 8 

SWOT матрица на област Кюстендил на база данни за Ri и LQ  
за периода 1999-2005г. 
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Фигура 9 
SWOT матрица на област Перник на база данни за Ri и LQ за периода 1999-2005г. 

 
  Фигура 10 

SWOT матрица на област София град на база данни за Ri и LQ  
за периода 1999-2005г. 
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   Фигура 11 

SWOT матрица на София област на база данни за Ri и LQ за периода 1999-2005г. 

 
Общите изводи, които можем да направим от предложените SWOT матрици са: 

1. Има ясно изразена пространствена структура формираща три зони: 
 зона на област София град с най-благоприятна конфигурация; 
 зона на София област и област Благоевград с общ позитивен темп на 

нарастване на заетостта и относително големи по брой и 
диверсифицирани групи от конкурентноспособни подсектори; 

 зона със структурни трудности, с общ негативен темп на заетостта и 
стеснен профил на подсектори на регионалната конкурентноспособност – 
областите Перник и Кюстендил; /Вж. Приложение 2/ 

2. Разпределението на подсекторите по квадранти на ЮЗПР и София град 
съвпадат в най-голяма степен, което е доказателство за водещата роля на 
София в района; 

3. Областите със структурни трудности Перник, Кюстендил и в по-малка 
степен София област имат еднакво отдалечени от нулата стойности. Това 
говори за преразпределението на една и съща работна сила по отделните 
подсектори през изследвания период; 

4. Секторите на регионалната конкурентноспособност са различни в отделните 
области на ЮЗРП, което означава, че те не се развиват на базата на обща 
мрежа от свързани производства, а по скоро на отделни “вериги на 
доставките”. /Вж. Първа глава, раздел индустриални клъстери/.     
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В резултат на направените анализи се достига до следните обобщаващи 
резултати видни в таблица 14.  

Таблица 14 
Подсектори на регионалната конкурентно способност в отделните области на база 

SWOT матриците /Вж. Приложение 3/ 
НКИД 
2003 ЮЗРП Благоевград Кюстендил Перник София 

град 
София 
област 

1 2 3 4 5 6 7 

A+B A+B A+B A+B - - - 

CA - - - - - CA 

CB CB - - - CB CB 

DA DA - - DA DA - 

DB - DB - DB - - 

DC DC  DC  - - 

DD - DD  DD - - 

DE - - DH - DE - 

DF - - - -  - 

DG DG - - - DG - 

DH - - - - - DH 

DI DI DI DI - DI - 

DJ - -  -  - 

DK DK - DK - DK DK 

DL DL - DL - DL DL 

DM - - - - - - 

DN DN DN - DN -  

E E E E - E E 

F F F - - F  

G G - - - G G 

H - - - - H  

I I I - - I I 

J J - - J J - 

K - K - - K - 

L - L - L - L 

M M M - - M M 

N - - - - N  

O+P+Q O+P+Q O+P+Q O+P+Q - - O+P+Q 
Общо  

28 16 12 8 6 16 11 

 
5. Качество на заетостта и регионалния баланс на промишленото 
производство  

Получените изводи и резултати от ДАДД и SWOT матриците ни позволяват 
да направим още една крачка напред в анализа с предимно качествен характер. 
Използването на качествен метод ще позволи разкриването на връзки, които 
количествените методи на ДАДД не отчитат, а SWOT анализът на база 
количествени оценки частично улавя.  
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Настоящият раздел се базира на представената методика за анализ на 
конкурентноспособността на икономиката на ЕС от Мари О Махони и Барт ван 
Арк за нуждите на процеса на регионалното планиране от Европейската комисия.  
 
5.1. Индустриални таксономии по Мари О Махони и Барт ван Арк (Mary 
O’Mahony and Bart van Ark) 
    Посочените автори предлагат четири типа таксономии, като в основата на 
всяка от тях стои различен базов показател:  

За нуждите на настоящето изследване бе възможно адаптирането на третия 
вид таксономия - Таксономия на база квалификация. Тя се базира на общата 
квалификация на работната сила, определена на база образователното ниво. 
Таксономията определя четири подгрупи. 

 Кодове: LS – Ниско квалифицирана; LIS – Средно ниско квалифицирана; 
MS – Средно квалифицирана; HIS – Средно високо квалифицирана; HS – Високо 
квалифицирана; 
 
5.2. Таксономия на база квалификацията на заетите в ЮЗРП и съставните 
области 
    За нуждите на дисертацията бе адаптирана класификацията на NACE и 
таксономията на база квалификацията на заетие.  

За целта отново се връщаме към изготвената от нас таблица на подсекторите 
на регионалната конкурентноспособност по области и добавяме в нова колона 
получените значения за квалификация на заетите.  

Таблица 15 
Подсектори на регионалната конкурентноспособност в отделните области на база 

SWOT матриците и квалификация на заетите 
НКИД 
2003 ЮЗРП Благоевград Кюстендил Перник София 

град 
София 
област 

Таксономия 
на база 

квалификация 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A+B A+B A+B A+B - - - LS 

CA - - - - - CA LS 

CB CB - - - CB CB LS 

DA DA - - DA DA - LS 

DB - DB - DB - - LS 

DC DC  DC  - - LS 

DD - DD  DD - - LS 

DE - - DH - DE - LIS 

DF - - - -  - HS 

DG DG - - - DG - HS 

DH - - - - - DH LS 

DI DI DI DI - DI - LS 

DJ - -  -  - LIS 

DK DK - DK - DK DK MS 

DL DL - DL - DL DL HS 

DM - - - - - - HIS 
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DN DN DN - DN -  LS 

E E E E - E E HIS 

F F F - - F  LIS 

G G - - - G G LIS 

H - - - - H  LS 

I I I - - I I HIS 

J J - - J J - HS 

K - K - - K - HS 

L - L - L - L HS 

M M M - - M M HS 

N - - - - N  HIS 

O+P+Q O+P+Q O+P+Q O+P+Q - - O+P+Q LS 
Общо  

28 16 12 8 6 16 11  

 
За да интерпретираме резултатите по-лесно я трансформираме в следния вид:  

Брой на подсекторите от регионалната конкурентноспособност по области 
попадащи в съответната група на база квалификация       Таблица 16 

Таксономия на 
база 

квалификация 
ЮЗРП Благоевград Кюстендил Перник София град София 

област 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

LS 7 6 4 4 4 4 

LIS 2 1 1 - 3 1 

MS 1 - 1 - 1 1 

HIS 2 2 1 - 3 2 

HS 4 3 1 2 5 3 

Общо  28 16 12 8 6 16 11 

Тези данни показват, че в подсекторите, които допринасят за увеличаването 
на заетостта, независимо дали чрез диференциален или пропорционален ефект, 
доминират тези, които използват ниско и средно ниско квалифицирани заети.  
 За да илюстрираме по-точно желаното състояние и наличието на 
несъответствие ще конвертираме получените абсолютни резултати. За целта ще 
приемем условието, че всеки вид под категория е носител на следните стойности.  
LS – Ниско квалифицирана = 1; LIS – Средно ниско квалифицирана = 2; MS – Средно 
квалифицирана = 3; HIS – Средно високо квалифицирана = 4; HS – Високо квалифицирана = 5 

Таблица 25 придобива следните резултати на база формулата за всяка 
подкатегория заети  )( 

itq xTqI ; където: tqI = индексът на съответната 
териториална единица; i - броят на подсекторите от тази категория в групата на 
регионалната конкурентноспособност; Tq  - таксономичната категория по 
количествено значение, x – броя на подсекторите в съответната териториална 
единица влизащи в групата на регионалната конкурентноспособност.     
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Таблица 17 
Индекс на регионална конкуретноспособност според квалификацията  

на заетите по области 
Таксономия 

на база 
квалификация 

ЮЗРП 
Индекс 

Благоевград 
Индекс 

Кюстендил 
Индекс 

Перник 
Индекс 

София 
град 

Индекс 

София 
област 
Индекс 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
LS 7 6 4 4 4 4 
LIS 4 2 2 - 6 2 
MS 3 - 3 - 3 3 
HIS 8 8 4 - 12 8 
HS 16 15 5 10 15 15 

Общо 74 38 23 18 14 40 32 
 

Теоретичния максимален резултат на този тип индексиране е 74 в случай, че 
всичките изследвани 28 подсектора и/или сектори участваха в групата на 
регионалната конкурентноспособност. От наблюдаваните териториални единици 
най-близо до това състояние е София град с индекс 40, ЮЗРП с индекс 38 и София 
област с индекс 32.  

Следователно формираният регионален баланс на подсекторно ниво, както 
за промишленото производство така и за останалите сектори, притежава 
неустойчив характер, осигуряващ небалансирано регионално развитие.        
  
5.3. Мерки за оптимизация на съществуващия регионален баланс на 
промишленото производство на ЮЗРП и съставните административни 
области.  
 Проведеното изследване и неговите крайни изводи и резултати ни карат да 
насочим вниманието си към съставянето на два общи сценария за развитие на 
регионалния баланс на промишленото производство на ЮЗРП.  
Вариант 1:  

Не се предприемат никакви мерки с презумпцията, че настоящите тенденции 
са положителни от гледна точка на всички характеристики на процеса на развитие 
на регионалния баланс на промишленото производства. Тази хипотеза е напълно 
вероятна, тъй като тя се подкрепя от редица макроикономически показатели /Вж. 
Глава втора/. Развитието на района в национален контекст е успешно, нещо повече 
ЮЗРП е водещият по всички основни показатели.  
Вариант 2: 

Предприемат се активни мерки за оптимизация на регионалния баланс на 
промишленото производство. Тъй като всяка активна мярка е насочена към 
конкретен проблем, е необходимо да се използват възможностите на 
индикативното планиране от гледна точка на мерките. Върху развитието на 
регионалния баланс на промишленото производство влияят редица нормативни, 
социално-икономически, административно-институционални и технически 
фактори, поради това мерките могат да бъдат групирани в четири групи. 1. 
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Нормативни мерки; 2. Институционални мерки; 3. Технически мерки; 4. 
Социално-икономически мерки;  

От гледна точка на целта на настоящето изследване, както и от 
методологично-методичния инструментариум на икономическата география като 
наука, следва, че в нейните компетенции е формулирането на социално-
икономическите мерки. Другите три вида мерки са обект на анализ от други 
науки. Това е пряко доказателство, че процесът на регионално развитие е 
приложим само в условията на интердисциплинарни управленски екипи.  

На тази основа в изследването са формулирани мерки на районно ниво за 
областите София град и София област и за областите Благоевград, Кюстендил и 
Перник.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 Академичният характер на изследването съдържа общи анализи, насоки и 
цели. То би могло да се трансформира в действаща методология за регионални 
изследвания само при допълнителни емпирични изследвания и тествания за 
нуждите на органите, свързани с планирането на регионалните и секторните 
политики. Такъв подход изисква обединяването на силите на всички 
заинтересовани страни – централни органи на власт, местни органи на власт, 
производители и научни организации.   

Предложените теоретични заключения и анализи се стремят да предложат 
едни по-различен поглед, както към самата теория така и да разкрият големите 
възможности които стоят пред географската наука в България. Икономическия 
преход предизвика трансформации по територията на страната, които все още не 
могат да намерят достатъчно добро обяснение от географска гледна точка, 
следователно невъзможността да се управляват ефективно тези процеси в 
пространствен контекст. Направеното емпирично изследване може да допринесе 
за изясняването на текущия модел на регионалния баланс на промишленото 
производство в Югозападния район за планиране и съставните му 
административни области. То обаче не може да реши проблема за 
информационната осигуреност на процеса на програмиране на регионалните и 
секторните политики. Въпреки че се изследва дълъг от икономическа гледна точка 
период, предложените анализи „заснемат” трансформации в условията на 
икономически преход. Това несъмнено поставя на преден план необходимостта 
такива методологични апарати да се развиват с цел тяхното усъвършенстване и 
приложение към политиките в сектора. Считаме, че това значително ще 
подпомогне процеса на дефиниране на конкурентните профили на българските 
региони, което ще гарантира тяхното успешно регионално развитие.   

Съвременното развитие на икономическата география е навлязло в нов етап.  
Анализът на втора глава ни позволява да направим извода, че факторният проблем 
в условията на пазарно стопанство трябва да получи нова логическа рамка. 
Стандартизираните и стилизирани факторни класификации имат значително 
методическо и методологично значение, но предпоставят предварително изводите 
от географския анализ. Считаме, че изводът за ограничената рационалност и 
фаворизирането на определени фактори /традиция, напълно залегнала в западната 
икономическа география/, може да допринесе много за преодоляването на 
стандартизираните факторни класификации.  

Резултатите от приложението на динамичен многосекторен модел в трета 
глава разкриват дълбоки различия в степента на развитие на Югозападния район 
за планиране и съставните му административни области. Съществуващият 
регионален баланс на промишленото производство притежава неустойчива 
структура, тоест състояние на дисбаланс.  
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1. Направен е опит за разкриване на структурата и същността на категорията 
„Регионален баланс” на промишленото производство, както и възможностите 
за използването й, като надежден инструмент при оптимизиране на 
регионалните и секторните политики; 

 
2. Успешно е приложен динамичен многосекторен анализ за изследване на 

регионалния баланс на промишлеността на Югозападния район за планиране на 
база брой заети;  

 
3. Предложената методика успешно обективизира и разкрива подсекторите на 

регионалната конкурентноспособност по административни области в 
Югозападния район за планиране; 
 

4. Направен е опит за адаптация на типологизацията на заетите по степен на 
квалификация на Мари О Махони и Барт ван Арк (Mary O’Mahony and Bart van 
Ark)  към нуждите на регионалните изследвания у нас; 

 


