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А. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на темата 

Кохезионната политика (КП) е един от фундаменталните стълбове в 

конструкцията на ЕС. Тя е основната политика, която обръща специално и 

приоритетно внимание на икономическите и социални несъответствия, което, 

наред със съществения й дял от бюджета на ЕС, я прави една от „най-видимите“ и 

значими политики на Общността. КП има за цел да конкретизира солидарността в 

Съюза чрез икономическо, социално и териториално сближаване като намали 

разликата между нивата на развитие на различните региони и страни. 

Същевременно тя е в центъра на усилията за подобряване на конкурентната 

позиция на ЕС като цяло и на неговите най-бедни региони в частност. С помощта 

на специфични подходи европейската регионална политика (РП) се стреми да 

осигури добавена стойност на действията, извършвани по места, като от 

финансирането по линия на КП се възползват милиони граждани на ЕС. 

След години на задълбочени изследвания и дискусии обаче КП на ЕС все още 

остава обект на противоречиви възгледи на всяко едно равнище на дебат – 

обществено, политическо, икономическо, институционално. Множество 

изследвания се опитват да хвърлят светлина върху същността на политиката, 

нейните механизми, роля и принос за икономическото развитие и сближаване 

между регионите, но въпреки това по много от въпросите все още не е постигнат 

консенсус. Някои изследователи разглеждат КП като модерен и ефективен 

инструмент на многостепенно управление, стимулиращ иновациите и адаптивния 

капацитет на европейските региони и спомагащ внедряването на прогресивни 

идеи и стратегически подходи за развитие. Същевременно, други обръщат 

внимание предимно на липсата на тясна връзка между КП и приоритетите на ЕС, 

на ясни принципи при разпределянето на средствата, на голямата бюрокрация и 

сложност на механизмите, както и на трудностите при измерване на реалното й 

въздействие. Докато някои учени и политици разглеждат политиката като 

незаменим инструмент на ЕС да отговори на очаквания за равни шансове пред 

европейските граждани, то техните опоненти я представят като твърде тромав 

механизъм за преразпределение на ресурси, който не само противоречи на 

ефикасното агломериране на икономическата дейност, но и ограничава 

правомощията на националните власти, без да спомага за преодоляване на 

неравенствата. Докато някои изследователи използват наличната данни за да 

докажат ефективността на политиката, изтъквайки че нейното прилагане създава 

добавена стойност, то други заключават, че няма сериозни доводи КП да 

продължи да бъде прилагана.  
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Липсата на консенсус относно цялостното въздействие на КП се дължи до 

голяма степен на недостига на статистически данни, разнородната им 

интерпретация, както и на трудностите при изолирането на влиянията на КП от 

тези на останалите политики. От друга страна, повечето научни разработки до 

този момент акцентират основно върху икономически фактори и индикатори, 

пренебрегвайки важните политически, социални и екологични измерения, както и 

характера на взаимовръзките и еволюционните изменения в нея. В този смисъл 

задълбочаването на изследванията в областта на КП, както и стремежът да бъдат 

обхванати всичките значими аспекти на същността на политиката и нейните 

въздействия, биха могли да ни предоставят нови перспективи пред формулирането 

на ключовите проблеми и техните решения, пред оценяването на реалните ефекти 

от политиката и създаването на адекватни стратегии за нейното бъдещо развитие. 

Само подобни комплексни, многоаспектни и интердисциплинарни изследвания 

биха спомогнали да се предвидят и предотвратят не само рисковете за социалната, 

политическа, икономическа и екологична сигурност, но и да се даде ясен отговор 

на редица въпроси, отнасящи се до бъдещето на КП, а и това на ЕС като цяло. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящия дисертационен труд е КП на ЕС, възприемана като един 

от най-важните елементи във функционирането на Общността и разбирана не само 

като инструмент за преодоляване на неравенствата на общоевропейско и 

междудържавно равнище, но и като важен фактор за стимулиране и оптимизиране 

на регионалното развитие в самите страни-членки. 

Предмет на изследването са ефектите от КП с основен акцент върху нейната 

концептуална същност, еволюционно развитие и многоаспектни въздействия. 

Цел и задачи на изследването 

Основната цел на дисертационния труд е да се оцени въздействието на КП 

върху регионалното развитие на ЕС чрез разработване на логическа рамка за 

анализ, която да разкрие същността на концепцията и механизмите на КП, 

естеството и насоката на генерираните от нея процеси и да допълни и надгради в 

методологичен и оценъчен план над съществуващите изследователски модели и 

алгоритми. За реализация на така формулираната цел се търси решение на 

следните главни изследователски задачи: 

– представяне на основни теоретични подходи за изследване на регионалните 

различия; 

– историко-географски анализ на динамиката на пространствените 

диспропорции в ЕС; 
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– проследяване на етапите на развитие на КП и открояване на естеството и 

насоката на водещите тенденции, реформи и обуславящите ги фактори; 

– изясняване на съвременната концептуална и нормативна рамка на 

политиката на сближаване с акцент върху водещите ценности и принципи, 

заложени в нея; 

– сравнителен и критичен анализ на систематизиран изследователски опит, 

свързан с оценъчните аспекти на КП; 

– избор на подходящи методологии за съставяне на политическа и 

икономическа оценка на ефективността на КП и анализ на резултатите; 

– апробиране на специфичен авторски методологичен алгоритъм за оценка на 

комплексното социално-икономическо въздействие на КП, типологизация на 

страните от ЕС и определяне на мястото на България сред тях; 

– очертаване на перспективите пред КП в контекста на стратегията „Европа 

2020“. 

Методи на изследване 

Широкият интердисциплинарен характер на темата на дисертационния труд 

предполага въвличането на различни научни направления и проблеми като 

география, регионалистика, икономика, политология, социология, екология, 

приложна геополитика и геостратегия, конфликтология, устойчиво развитие, 

устройство на територията. Това предполага и необходимостта от използването на 

широк спектър от разнообразни подходи и методи на изследване, които да дадат 

реална възможност да се представят различните аспекти на КП и свързаните с нея 

проблеми, казуси и въпроси. В този смисъл, наред с общонаучния дедуктивен и 

индуктивен методологичен подход, са използвани също така исторически, 

пространствен, комплексен, системен и математико-статистически подходи. По 

този начин, в стремежа за решаване на горепосочените задачи, освен 

общологическите методи на анализ и синтез, обобщение, дедукция и индукция, 

логическо моделиране, широко приложение намират методи, използвани 

предимно в географските науки – картографски, анализ на пространствените 

взаимовръзки, географско описание, географски системно-структурен анализ; в 

политическите и социалните науки – многомерен сравнителен анализ, 

ретроспективен анализ, описание, анализ на документи и практики, изследване на 

конкретни случаи (case-studies); в икономиката и статистиката – вариационен, 

корелационен и регресионен анализ, иконометричен анализ, “input-output” модели. 

Проблеми и ограничения на изследването 

От теоретико-методологична гледна точка най-сериозният проблем, който на 

практика всички изследователи отчитат, е свързан с трудността да се разграничат 
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отчетливо ефектите от дейностите на КП от въздействията на другите политики на 

местно, регионално, национално и общностно равнище. С това до голяма степен е 

свързано и предизвикателството да се разкрие причинно-следствената връзка 

между мерките по КП и наблюдаваните резултати. Други трудности в теоретико-

методологичен аспект са предизвикани от факта, че средствата по КП могат да 

бъдат разглеждани като дългосрочни инвестиции, което логично поставя въпроса 

към кой момент е най-уместно да бъдат изчислявани ефектите от тяхното 

въздействие, както и от сложността за съставяне на комплексна оценка на КП. 

Най-същественото ограничение при практическото прилагане на 

горепосочените методи е свързано с липсата на достатъчна информационна 

осигуреност с данни в хронологичен и хорологичен план, като пропуските са 

особено отчетливи на регионално равнище. Този проблем се засилва от 

динамиката на социално-икономическите процеси през последните години, която 

прави методът на екстраполация за откриване на липсващите стойности – 

несигурен и трудно приложим. От съществено значение за обхвата на 

изследването е и липсата на актуални профили на разходите на регионално ниво, 

включително на направленията и секторите, в които регионите инвестират. Важно 

е да се отбележи още, че настоящият дисертационен труд се концентрира върху 

въздействието на КП и в този смисъл не третира „алтернативната цена“, т.е. какви 

биха били евентуалните ползи или вреди ако ресурсите на КП са използвани на 

друго място или с друга цел. В изследването също така не е включена Хърватия. 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем 204 страници и се състои от увод, четири 

глави и заключение. Отделно са включени и 48 приложения и списък с 

използваната литература. В библиографската справка са посочени 239 източника 

на български, английски и немски език, които са поделени в две групи – научни 

разработки и официални документи и доклади на институционално равнище. В 

допълнение са посочени и 15 Интернет адреса. Дисертацията съдържа 28 фигури, 

8 таблици и 48 приложения. Всички включените в автореферата фигури и таблици 

са авторски, като номерата им съвпадат с тези в дисертационния труд.  

Публикации, свързани с дисертационния труд 

Dokov, Hr. (2012) „Europeanization of the EU Member-states’ regional policies“, 

Collection of papers from the Scientific Conference “Geography and regional 

development”, Sozopol, Bulgaria, 2012. 

Dokov, Hr. (2011) „The enigma of the EU cohesion policy: need for further studies“, 

Collection of papers from the International Scientific Conference “Security in the 

Age of Global Changes”, Sofia, Bulgaria, 2011, pp. 185-191. 
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Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Увод 

В увода последователно са описани актуалността на темата, обекта и 

предмета на изследването, основната цел и задачи, използваната методология, 

както и най-съществените трудности и ограничения на изследването. 

Първа глава: Фактори и динамика на регионалните различия в ЕС 

1.1. Теоретични подходи за обяснение на междурегионалните различия в 

развитието 

Регионалната социално-икономическа география, наред с пространствената 

икономическа теория и нейните модели  и конструкции, ни дават най-добра 

отправна точка в опита за обяснение на териториалните неравенства, свързани с 

концентрация и дисперсия, диференциация в равнищата на развитие, наличието на 

процеси на конвергенция или дивергенция. 

Убедителна форма за обяснение на пространствени взаимовръзки 

представляват статичните щандортни теории, създадени още през 19-ти и 

началото на 20-ти век, теорията за външната търговия, теориите за етапите на 

развитие. Теоретичните конструкции и принципи на тези научни подходи са 

послужили като основа за развитието на бъдещите концептуални направления, 

които обхващат в много по-голяма степен динамиката на процесите. Това води до 

създаването на комплексни теоретични модели за обяснение на пространствените 

закономерности и прогнозиране на процесите на конвергенция или дивергенция. 

Ако се концентрираме върху конвергенцията в сферата на икономиката, то 

най-често чрез този термин се има предвид сближаване в икономическото 

развитие на страни, региони, групи и индивиди или уеднаквяване на различните 

видове политики и механизми. В научната литература изследванията се базират 

предимно на три типа икономическа конвергенция: догонване в равнището на 

доход на човек от населението (т.нар. β-конвергенция), намаляване на дисперсията 

в дохода на човек от населението между отделни икономики (σ-конвергенция), и в 

по-малка степен – промяна в ранговете на относителния доход на човек от 

населението (γ-конвергенция). β-конвергенцията е налице когато има негативна 

корелация между началната стойност на даден показател и размера на неговия 

среден растеж. Различават се два типа β-конвергенция – условна и безусловна. σ-

конвергенцията от своя страна изразява намаляване с времето на дисперсията в 

разпределението на дохода на човек от населението в група икономики. 

Научна обосновка на процеса на конвергенция може да бъде открита в редица 

модели, повече от които са повлияни от концепциите на неокласическата теорията 

на растежа. Свързаните с нея емпиричните изследвания на икономическата 
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конвергенция наблягат на три възможни конвергентни механизма в отворените 

икономики: мобилност на капитала, дифузия на технологиите, мобилност на 

работната сила. Според повечето изследвания, изхождащи от неокласическата 

теоретична перспектива, като това на Barro и Sala-i-Martin (1992), различията 

между икономиките в доход на глава от населението постепенно ще се заличат ако 

страните следват адекватни политики. Изследване на Canova и Marcet (1995) 

показва, че калкулациите за средната степен на конвергенция в обособени групи 

страни отчитат много високи стойности и че всяка единица конвергира към свое 

собствено стабилно състояние, т.е. въпреки че има висока степен на конвергенция, 

различните стабилни състояния определят и съществуващите неравенства. Всичко 

това може да доведе до формирането на т.нар. „конвергентни клубове“, 

образувани от икономики със сходни структурни характеристики. Освен 

конвергенцията на доходите между различните държави, редица автори 

анализират и т.нар. структурна конвергенция – между отделните сектори или 

индустрии. 

Алтернативното виждане на хипотезата за конвергенция – дивергенцията, 

получава теоретична обосновка от теориите за поляризация, според които веднъж 

настъпила ситуация на неравновесие е склонна да се засилва циркулярно и да 

доведе до значителен дисбаланс при разпределението на доходите. В зависимост 

от подхода се предполагат различни „механизми на трансмисия“, които 

стимулират поляризацията: поляризиращи отношения на връзки (Perroux), ефекти 

на мултипликатора, концентрация на производствения потенциал или т.нар. ефект 

на изтегляне, респ. ефект на разпространение (Myrdal), селективна „дифузия на 

знания и иновации“ (Hägerstrand). Тъй като основните двигатели на 

икономическия растеж са неравномерно разпределени във времето и 

пространството, редица автори считат, че е малко вероятно и растежът да бъде 

генериран навсякъде по едно и също време. Стъпвайки на тази основа, Barrios и 

Strobl (2009) предвиждат, че еволюцията на регионалните диспропорции би 

трябвало да има графична форма на „камбановидна извивка“. 

Процесът на дивергенция намира обосновка също така в теорията за 

ендогенен растеж, новата теория на растежа и теориите на експортната база. 

Основавайки се на въздействието на агломерационните ефекти и идеята за 

постоянна и дори увеличаваща се маргинална възвращаемост на капитала, 

теорията за ендогенен растеж постулира, че ако даден регион има първоначално 

по-лоша факторна снабденост отколкото друг, тогава относителната изостаналост 

в развитието му няма как да бъде ендогенно компенсирана. 

Като цяло неокласическите и ендогенните теории се ограничават в 

моделиране на високоагрегирани макроикономически съвкупности, обръщайки 



10 
 

твърде малко внимание на микроикономическите условия и на териториалното 

разположение на стопанската дейност. За разлика от тях, новата икономическа 

география (НИГ) се стреми да обясни появата на хетерогенните икономически 

пространства в условията на глобализация и отваряне на икономиките, 

изхождайки предимно от териториалните аспекти на растежа. В концептуалните 

модели на НИГ локализацията на мобилните фактори за производство се определя 

от резултатите при сблъсъка на центробежни и центростремителни сили. Като 

цяло концепциите на НИГ предполагат превес на центростремителните сили и 

агломерационните предимства, като веднъж обособили се пространствените 

диспропорции имат склонност да бъдат много устойчиви. Механизмите, описани 

както в НИГ, така и в теорията за ендогенен растеж, предоставят силни доводи за 

това, че задълбочаващи се интеграционни процеси могат да доведат до засилващи 

се териториални различия, т.е. до дивергенция. 

На базата на теоретичните конструкции и резултатите от емпирични 

изследвания са направени редица опити да бъде описана територията на Европа 

чрез различни пространствени модели, опитващи се да откроят икономически 

център и периферия. В съвремието двете най-влиятелни концепции, описващи 

пространствените закономерности на европейско равнище са тези за формирането 

на т.нар. „син банан“ и „пентагон“. Още през 90-те години на 20-ти век са 

идентифицирани и две нови зони, възприемани като възможни бъдещи полюси на 

растеж – т.нар. „слънчев пояс“ и „жълт банан“. Създават се и редица алтернативни 

пространствени модели, които предвиждат по-балансирано развитие – „Европа от 

7 апартамента“, „зеленото грозде“, „червения октопод“. Според друг модел 

разширяването на Общността на изток води до обособяването на второ 

икономическо ядро в Европа, разположено в зоната на т.нар. „оранжев банан“. 

В заключение бихме могли да обобщим, че в основата си пространствените 

различия в Европа са резултат от историческите модели на развитие, които са 

създали определени импулси в икономическата, социалната, екологичната сфера, 

чието проявление има дългосрочен характер. 

1.2. Ретроспективен анализ на пространствените диспропорции в 

рамките на ЕС 

Анализът на историческото развитие на пространствените неравенства 

изисква обстоен хронологичен преглед на динамиката на някои от най-важните 

показатели, илюстриращи естеството и дълбочината на различията. В 

дисертацията е поставен акцент основно върху БВП/ч., заетостта, както и някои 

други релевантни индикатори. 

Статистическите данни показват, че още в началните години на изграждането 

на ЕО имаме значителна динамика по отношение на промените на показателя 
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БВП/ч., както и значими регионалните неравенства. След присъединяването на 

Гърция през 1981 г. и на Португалия и Испания през 1986 г., диспропорциите при 

разпределението на доходите в ЕО от 12 държави-членки нарастват значително. 

Докато в рамките на ЕС-9 отношението между страната с най-нисък и тази с най-

висок БВП/ч. е 1:2,8, то в рамките на ЕС-12 показателят става 1:5,9. Любопитно е 

обаче, че ако сравним БВП/ч., отчетен 10 години преди и 10 години след 

присъединяването на всяка една от четирите страни към Общността, ще 

забележим, че съществена разлика има единствено при Португалия. Емпиричните 

данни за равнището на заетост и производителността на труда от края на 80-те и 

началото на 90-те показват, че междурегионалните различията не намаляват. 

В началото на 90-те процесите на сближаване между страните се засилват, за 

което важна роля изиграва задълбочаващата се интеграция. Особено успешно е 

развитието в този период на Ирландия. Като цяло обаче, в периода 1990-1995 г.  

регионалните диспропорции в разпределението на доходите остават значителни. 

Вижда се, че традиционните разделения, съществували още преди създаването на 

ЕС и тези, получените в процеса на разширението му, се запазват. Красноречив 

пример в това отношение, демонстриращ също така разнородността и сложността 

на проблемите, е Източна Германия. Първият кохезионен доклад (1996) показва, 

че отношението на доходите между 25-те най-богати и 25-те най-бедни NUTS2 

региона на ЕС остава непроменено в периода 1983-1993. Данни от края на 90-те ни 

показват, че и на равнище NUTS1 се наблюдават сериозни диспропорции, като се 

открояват 19 бедни региона, които са с по-нисък БВП/ч. от средния за ЕС-15. 

Въпреки противоречивите резултати от научните изследвания за 

сближаването между регионите през 80-те и 90-те години дават много, все пак, 

като цяло се налага становището, че кохезионните процеси протичат твърде бавно. 

Това се дължи в голяма степен и на сериозните икономически сътресения през 

този период, които влияят по-силно върху по-малко диверсифицираните и по-

бедните региони. Не се отчитат и благоприятни тенденции за преодоляване на 

междурегионалните различия в равнището на заетост. В началото на 21-ви век 

диспропорциите са все още значителни, като равнищата на безработица за 

страните от ЕС варират от 2.3% до 19.7%. Емпиричните изследвания показват, че 

тези регионални неравенства са характерни както за „кохезионните страни“, така и 

за останалите държави. 

Важните различия между европейските региони не се ограничават само с 

конкретната социално- икономическа ситуация, измерена чрез равнище на 

безработица и БВП/ч. От съществено значение също така са напр. различията в 

тяхната структура на заселване и пространствена организация, които 

предопределят в голяма степен и икономическата активност. Повече от 
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половината (51%) от БВП на ЕС е генериран в агломерациите, докато делът на 

урбанизираните региони е 30%, а този на селските – едва 19%. В началото на 21-

ви век ЕС се характеризира също така и със значителна хетерогенност в 

равнището на технологично развитие, като изследванията показват наличието на 

отчетливо разделение Север-Юг. 

Въпреки че през последното десетилетие на 20-ти век и началните години на 

21-ви век териториалните различия продължават да бъдат в особено големи 

размери по редица показатели, през този период европейското „ядро“ постепенно 

се разширява по няколко коридора на развитие, като някои градове извън „ядрото“ 

се утвърждават като важни възли за европейското развитие. 

С разширяването си през 2004 г. и 2007 г., ЕС наследява най-голямото 

равнище на териториални неравенства в историята си, което се явява сериозно 

предизвикателство пред солидарността и цялостния европейски социален модел. С 

приемането на 10-те нови страни-членки през 2004 г., територията на ЕС се 

увеличава с 34%, населението с 10%, а БВП едва с 5%. В резултат на това 

средният БВП/ч. на ЕС намалява с почти 20%. Наблюдават се значими 

географските промени в разпространението на неравенствата. Диспропорциите 

между европейските региони се увеличават отново в по-голяма степен спрямо 

различията между държавите.  През 2004 г най-бедният район – Lubelskie в Полша 

достига едва 31% от средния БВП/ч. на ЕС. Ако се вземат предвид и регионите на 

България и Румъния икономическите и социалните различия се задълбочават още 

повече. Разширяването на ЕС влошава значително и параметрите за равнището на 

заетост, тъй като новите членки се характеризират с увеличаващи се нива на 

безработица. 

До 2007 г. БВП в ЕС следва линия на постоянен растеж, но настъпилата през 

2008 г. глобалната икономическа криза променя драстично ситуацията в Европа, 

като отделните държави и региони са повлияни в различна степен. Като цяло 

региони, които са по-малко зависими от експортно-ориентирана индустрия и 

финансови услуги са по-слабо повлияни от неблагоприятните тенденции. 

По-задълбочен анализ на икономическата активност в периода 1999-2012 г., 

измерена чрез показателя БВП/ч. при ППС, показва, че може да се отчете 

определена динамика на неравенствата в ЕС. Въпреки че през 2012 г. в най-

бедната страна – България, БВП/ч. е едва 47% от средния за ЕС, докато в 

Люксембург той е 271%, за посочения период се наблюдава като цяло намаляване 

на различията между отделните държави. През последните години регионалните 

различия в ЕС също остават силно изразени. През 2010 г. най-богатият регион на 

равнище NUTS2 – Inner London има 328% от средния БВП/ч. при ППС за ЕС, 

докато най-бедният – Северозападен в България достига едва 26%. Освен на 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_London
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европейско равнище, силно изявените пространствени диспропорции продължават 

да съществуват и в рамките на отделните страни (табл. 1). 

Таблица 1: Разпределение на NUTS2 регионите по БВП/ч. при ППС спрямо средната 

стойност за ЕС (2010 г.) 

държава 
% от 

ЕС-27 

брой 

NUTS2 

под 

35% 

36%-

50% 

51%-

75% 

76%-

100% 

101%-

125% 

126%-

150% 

151%-

175% 

над 

176% 

 Люксембург 266% 1        1 

 Нидерландия 131% 12    2 5 3 1 1 

 Ирландия 129% 2    1  1   

 Дания 128% 5    1 3  1  

 Австрия 127% 9    1 3 4 1  

 Швеция 124% 8     6 1 1  

 Германия 119% 38    10 20 4 3 1 

 Белгия 119% 11    5 2 3  1 

 Финландия 113% 5    2 1 1 1  

 Обединено кр. 111% 37   2 23 9 1 1 1 

 Франция 108% 26   3 20 2   1 

 Италия 101% 21   5 4 9 3   

 Испания 99% 19   2 10 4 3   

 Кипър 97% 1    1     

 Гърция 87% 13   7 4 2    

 Малта 86% 1    1     

 Словения 84% 2   1 1     

 Португалия 80% 7   4 1 2    

 Чешка републ. 80% 8   7    1  

 Словакия 73% 4  1 2     1 

 Унгария 65% 7  4 2  1    

 Полша 63% 16  6 9  1    

 Естония 63% 1   1      

 Литва 61% 1   1      

 Латвия 54% 1   1      

 Румъния 47% 8 1 5 1  1    

 България 44% 6 3 2 1      

Мащабът на регионалните неравенства става още по-очевиден ако разгледаме 

и цялостната дисперсия на регионалните БВП/ч., както на равнище NUTS2, така и 

на по-ниско ниво (NUTS3). С изключително висока степен на регионални 

диспропорции на ниво NUTS3 се отличават България, Унгария, Естония и Латвия, 

докато най-малки те са в Нидерландия, Дания, Испания и Швеция (фиг. 2). 

През март, 2010 г. повечето страни от ЕС имат равнище на безработица в 

рамките на 6-10%, но има и такива с много по-високи стойности. Изследвайки 

тенденциите в дисперсията на регионалните равнища на заетост на ниво NUTS2, 

установяваме, че в рамките на периода 1999-2011 г. промените по този показател 

са незначителни. 

В заключение обръщаме внимание и на няколко изключително важни 

социални аспекта на съвременните неравенства. Данните показват, че за периода  
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Фигура 2: Дисперсия на регионалните БВП/ч. по страни (2009 г.) 

 
Забележка: показателят е неприложим за Кипър и Люксембург, които са с 1 NUTS3 регион и Малта, която има 2. 

2005-2011 г. имаме леко покачване на неравенствата при разпределение на 

доходите в ЕС, измерени чрез коефициента на Джини. Промените на показателя са 

показани на фиг. 5, на която страните с негативни тенденции заемат 

пространството вляво от разделителната линия, а тези с положителни – вдясно. 

Ако анализираме социалните неравенства като отношение между средния 

доход на най-богатите 20% от населението към този на 20-те % най-бедни, отново 

достигаме до заключението, че няма съществена промяна в периода 2005-2011 г. 

Разгледаните неравенства обуславят силното социално разслоение в ЕС, което има 

потенциал да предизвика бъдещи сътресения в Общността. През 2011 г. 24% от 

населението е изложено на риск от бедност или социално изключване. На фиг. 7, 

която представя подробна разбивка на показателя, се виждат по-детайлно 

актуалното състояние за всяка една от страните. 

С оглед на резултатите от подробния анализ на редица индикатори, може да 

обобщим, че разликите „център – периферия“ в Европа, като цяло, се запазват. 

Именно динамиката, естеството и дълбочината на териториалните неравенства 

подтиква зараждането на идеята за РП на наднационално равнище и обосновава 

нейния предмет на дейност, както и необходимостта от съществуването й. 
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Фигура 5: Сравнение на коефициента на Джини за еквивалентен разполагаем доход между 

2005 и 2011 г. 

 
Фигура 7: Хора, изложени на риск от бедност (РБ), живеещи в условията на сериозни 

материални лишения (МЛ) и домакинства с много нисък интензитет на упражнявана 

трудова дейност (НИТ) за 2011 г. 

 
Забележка: данните за Ирландия са от 2010 г. 
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Втора глава: Еволюция и реформиране на кохезионната политика на ЕС 

2.1. Зараждане и развитие на кохезионната политика на ЕС 

Въпреки че конференцията в Месина през 1955 г. признава наличието на 

„регионален въпрос“ във всички европейски страни, вниманието, което обръща 

Римския договор от 1957 г. на РП, е незначително. Формулирано е, че в ЕО има 

територии, които са със значително по-нисък национален доход от средния, но 

това остава само като констатация, без да породи съответни стъпки за промяна на 

това статукво. Бихме могли да откроим няколко основни причини за неясния и 

предпазлив подход към регионалната политика по време на създаването на ЕО – 

факта, че това е все още нова политическа сфера, чиято тематика е много 

деликатна, преобладаващата през този период икономическа ортодоксалност, 

както и вярването, че публичните инвестиционни банки могат да активират 

динамичен растеж в слаборазвитите региони. Резултатът от всички тези 

съображения е, че в този начален етап на съществуване на ЕО липсва съгласуван 

наднационален подход в РП. Въпреки че през 1958 г. е създаден „ембрионът на 

съвременната КП“ – Европейски социален фонд, скоро непълнотата на решенията 

от Римски договор става очевидна. 

През 1965 г. ЕК публикува своя първи меморандум за РП. Натискът за 

институционализация на общностната РП обаче се появява по-късно – към края на 

60-те и началото на 70-те години. Създаването през 1968 г. на специализирана 

Генерална дирекция (ГД), посветена на РП, последвано от втори меморандум, е 

явен знак в това отношение. Причините за внезапно нарасналия интерес към РП са 

свързани предимно с разразилата се икономическа криза и излезлите на преден 

план социални въпроси, както и с задълбочаването на дебата за създаване на 

Икономически и валутен съюз. Този икономически контекст е съпроводен и с 

много важна промяна от политическо естество – приближаващото присъединяване 

на нови членове към ЕО и свързаната с това поява на коалиции и интереси. 

В началото на 70-те години идеята за развитие на наднационална РП вече се 

утвърждава в дневния ред на ЕО. ЕК установява, че националните икономически и 

регионални политики, без координация в рамките на ЕО, не са достатъчно 

ефективни. Качествен напредък в развитието на РП на ЕО бележи т.нар. „доклад 

Thomson“ (1973 г.), след който тя започва да се възприема като фундаментален 

инструмент за налагане на идентичността на европейския социален модел, както и 

за утвърждаване на легитимността и жизнеспособността на целия политически 

процес на интеграция. През 1973 г. са разработени по-детайлни законодателни 

предложения от ЕК, като е постигнато и споразумение за общият бюджет на 

Европейския фонд за регионално развитие. Новата политическа рамка обаче 

остава твърде „комунитарна“, без да има нужния регионален характер. Накратко, 



17 
 

на този етап РП на Общността и процесите на вземане на решения са един 

„действителен образец на интерговерментализъм“. През 1977 г. ЕК представя 

„Насоки за общностна РП“, които довеждат до качествените промени в 

политиката най-вече чрез инициативи за преодоляване на системата на 

„справедливата възвръщаемост”, както и въвеждането на „безквотен сегмент“, 

позволяващ на ЕК да подкрепя райони извън тези, попаднали в обсега на РП на 

страните-членки. 

Така наречените години на „евросклероза“ от началото на 80-те, се 

характеризират със забавяне на интеграционните процеси. През 1981 г. ЕК внася 

нов пакет с предложения за реформи в РП, благодарение на който през първата 

половина на 80-те се очертават тенденциите за преход от система, контролирана 

от страните-членки, в която ролята на ЕК е ограничена на практика до ковчежник, 

подписващ празни чекове, към модел, предполагащ по-тясно сътрудничество 

между различните нива и по-пряко свързан с поставените от ЕК приоритети и 

цели. През 1985 г. се прави нова важна крачка със споразумението за т.нар. 

„Интегрирани средиземноморски програми“. 

Под ръководството на Delors важността на РП за ЕК става все по-отчетлива, 

като това се дължи в голяма степен на стремежа да се трансформира 

неефективната системата на междуправителствени бюджетни трансфери в реално 

действащ инструмент за регионално развитие. Това е от съществено значение и 

предвид приемането на слаборазвитите Испания и Португалия в ЕО. Процесът на 

реформиране на РП се извършва на базата на три последователни фази, третиращи 

правната основа на политиката, нейното финансиране и регулаторната рамка. 

Единния европейски акт (1986 г.) узаконява КП като въвежда и специфичното 

название „икономическа и социална кохезия“. 

В резултат на бюджетната криза и желанието да се довърши единния пазар и 

да се засили икономическото и социалното сближаване, през 1987 г. ЕК прави 

предложения за реформиране на финансовата система на Общността. Това 

осигурява на структурните фондове солидна финансова инжекция и стабилност, 

като техният бюджет се увеличава двойно в периода от 1989 до 1993 г. В този 

период се налагат и основополагащи принципи, които възвестяват нова ера в 

управлението и прилагането на КП. 

Докато промените от 1988 г. са общопризнати като повратен момент в 

историята на РП на ЕС, следващите две реформи (през 1993 и 1999 г.) са по-

умерени, като основният фокус пада върху доразвиване на новите принципи за 

управление, и най-вече върху подобряване на ефективността и децентрализация на 

отговорностите. 
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През 1993 г. влиза в сила сключения в Маастрихт Договор за Европейски 

съюз, който маркира началото на нова ера в европейската интеграция и 

утвърждава значимата роля на кохезията, превръщайки я в ключова цел на ЕС. 

Постигнатите споразумения по т.нар. „пакет Делор ІІ“ водят до удвояване на 

ресурсите, предвидени за осъществяване на КП в периода 1994-1999 г. През 1994 

г. официално започва да функционира Кохезионният фонд. През същата година е 

създаден и Комитета на регионите – консултативен орган, който представя 

местните и регионални власти в ЕС. Неговото образуване, както и растящата роля 

на ГД „Регионална политика“, бележат поврат в регионализма и РП на ЕС. През 

1997 г. ЕК представя „Програма 2000” – документ, описващ перспективите за 

развитието на ЕС и неговите политики, хоризонталните проблеми, възникващи от 

разширяването, както и концепцията за бъдещата финансова рамка. 

Реформите проведени през 1999 г., целящи да покрият програмния период 

2000-2006, също трябва да бъдат разгледани в конкретния икономически и 

политически контекст на времето. Неяснотата от продължителните преговори за 

присъединяване със страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), както и 

неблагоприятният икономически климат, обясняват в голяма степен защо, за 

разлика от предишните реформи, делът на средствата, предназначени за 

провеждане на КП, остава непроменен. В съответствие с „Програма 2000“ и 

идеите за концентрация, броят на приоритетните цели на КП, както и т.нар. 

„инициативите на Общността“, се намаляват. Други важни усилия са свързани с 

децентрализацията на прилагането на КП и опростяването на процедурите. 

През 2000 г. Европейският съвет приема т.нар Лисабонска стратегия, която 

има за цел да превърне Европа до 2010 г. в „най-конкурентната и динамична 

икономика в света“. Тя дава тласък за промяна на парадигмата на политиката на 

сближаване и става лайтмотив на много от останалите европейски политики. Един 

от основните проблеми за ЕС в началото на 20-ти век, признат и от Бялата книга за 

европейско управление, е липсата на координация на политиките. Едно от 

областите, която е разпозната като особено подходяща за политическа 

координация, е териториалното управление. 

Т. нар. „доклад Sapir“ (2003 г.) поражда нови полемики относно бъдещето на  

КП, като призовава за кардинална промяна в принципите на изразходване на 

средства, която да отразява в по-голяма степен приоритетите за растеж и работни 

места. Постепенно се постига широко съгласие за необходимостта от реформи, 

като дебатът за бъдещето на КП се концентрира върху два противоположни 

подхода, които условно бихме могли да наречем „кохезионен“ и „конвергентен“. 

Друга неизменна част от дискусиите и споровете е свързана с бюджета на 
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фондовете. Коренно различните позиции и интереси на страните са в основата на 

продължителния процес на тежки преговори и трудното взимане на решения. 

С публикуването на Третия кохезионен доклад (2004), чийто труден процес 

на подготовка отразява задълбочения дебат в рамките на ЕК и извън нея, ЕС се 

приближава към нова ключова реформа на КП. През 2006 г. 2006 г. е постигнато 

споразумение, на базата на което е решено да се отделят за КП 347 милиарда евро 

за периода 2007-2013 г., представляващи 35,7 % от бюджета на ЕС и 0,38 % от 

общия БВП на ЕС. Всичко това довежда от една страна до най-голямото 

съсредоточаване на ресурси до този момент върху най-бедните държави-членки и 

региони, а от друга – до промяна на приоритетите с цел да се даде тласък на 

растежа, работните места и иновациите. С публикуването на Зелена книга за 

териториалната кохезия през 2008 г., ЕК инициира дебат за кохезията като бъдеща 

цел на европейското териториално развитие. 

2.2. Европейски принципи на пространствено, регионално и устойчиво 

развитие 

КП е единствения инструмент на ЕС, който е адресиран предимно към 

намаляването на неравенствата. Докато реализацията на Общия пазар предполага 

повишаване на либерализацията и конкуренцията за постигане на икономически 

растеж, то КП е инструментът, създаден да гарантира, че всички страни и 

територии ще извлекат ползи от този процес.  В този смисъл политиката на 

сближаване е „видимата ръка на пазара“, която цели балансирано и устойчиво 

развитие, като подпомага икономическата интеграция в целия ЕС. 

С времето концепцията за кохезия се разширява, като обхваща по-общо целия 

спектър от неравенства в съюза – в безработицата, състоянието на околната среда, 

доходите и качеството на живот и т.н. идеите за справедливост и солидарност сред 

страните-членки, регионите и гражданите се превръщат в ядро на обосновката на 

КП и направляват развитието от създаването й до сега. Те са въплътени и в 

схемите за финансиране, изразени в най-голяма степен чрез т.нар. Цел 1 

(впоследствие цел „Сближаване“). 

Освен като отражение на идеите за солидарност и справедливост, КП 

същевременно може да се разглежда и като специфичен механизъм, използващ 

трансфер на ресурси между страните-членки чрез бюджета на ЕС с цел да насърчи 

инвестициите в хора и физически капитали. С други думи, тя не е пасивен 

инструмент за преразпределяне, а динамична концепция за създаване на ресурси, 

опираща се на ендогенния, местен потенциал за развитие. Нещо повече, 

постепенно дори започва да се налага идеята, че КП е преди всичко политика на 

развитие, т.е. инвестиционна политика, чиято основна цел е да подпомогне 

растежа и чак след това – да осигури равенство на възможностите в целия ЕС. 
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Логично е също така, КП да бъде разглеждана и като инструмент за 

задълбочаване на интеграцията в ЕС, допринасящ за повишаването както на 

политическата, така и на географската (пространствена) интеграция. 

Интеграционните процеси, еврофондовете и въобще политиките и дейностите на 

ЕС имат и едно друго важно значение в политическо (а и психологическо) 

отношение – те правят ЕС и неговите идеи, възгледи и ценности „видими“ за 

гражданите. На едно по-абстрактно равнище, ролята на КП може да бъде 

разгледана и в контекста на много по-широкия дебат за отношенията между 

държавата и пазара, като в този смисъл политиката на сближаване представлява 

пример за т.нар. „регулиран капитализъм“. 

Освен дотук описаните концептуални основи на КП, важно е да отбележим и 

някои основни принципи, наложили се в съвременната практика на прилагане й, а 

именно – партньорство, допълняемост, субсидиарност, концентрация, 

многогодишно програмиране и координация. Принципът за партньорството се 

основава на идеята, че всички заинтересовани политически и социални актьори 

трябва да участват във фазите на програмиране и изпълнение на дейностите. Този 

модел често е описван чрез термина „многостепенно управление“, с акцент върху 

задълбочаването на връзките и споделените отговорности в процеса на взимане на 

решения между отделните равнища на управление. Принципът на допълняемост 

(известен още като принцип на съфинансиране) означава, че фондовете на ЕС 

трябва да допълват финансовите ресурси на отделните страни-членки, а не да ги 

заместват. Принципът за субсидиарност е фундаментален за функционирането на 

ЕС и се изразява в това, че всички решения и политически мерки трябва да бъдат 

осъществявани на възможно най-ниското административно равнище, което има 

капацитета да ги приложи в рамките на даден регион или страна-членка. 

Принципът на концентрация се състои в съсредоточаване на подкрепата по линия 

на Структурните и кохезионния фонд (СКФ) основно в дейности от 

фундаментално значение за социално-икономическата кохезия в ЕС. Принципът 

на програмиране дава възможност на европейските институции да осъществяват 

контрол и мониторинг на използването на фондовете, както и да гарантират, че 

процесите са съгласувани с общите политики на ЕС. Пряко свързан с него е 

принципът на координация, който е изключително важен, предвид сложността на 

европейската политическа сцена, на която се сблъскват разнообразни концепции, 

възгледи, интереси, актьори. 

Наред с дотук споменатите принципи, които обосновават необходимостта от 

провеждане на КП и определят насоките на нейното функциониране, напоследък 

все по-голямо значение придобива и идеята за териториална кохезия. Всъщност тя 

далеч не е нова за ЕС, като неслучайно Faludi (2004) я определя като „старо 



21 
 

(френско) вино в нови бутилки“. На практика от създаването си до сега идеята за 

европейска интеграция винаги е съдържала в себе си и териториално измерение, 

макар и политиките и инициативите на ЕС да не са били подчинени на ясно 

дефинирани пространствени концепции и модели. 

Като понятие териториалната кохезия е вкарана през „задната врата“ в 

Амстердамския договор (1997), което не кореспондира със стремежа на 

поддръжниците на концепцията да й предадат високорангова цел. Нова страница в 

опитите да се изгради интегриран модел за териториално развитие в ЕС отваря 

Европейската перспектива за пространствено развитие (ЕППР, 1999 г.). Нейната 

основна задача е да „съгласува социалните и икономически изисквания за 

пространствено развитие с екологичните и културни функции на регионите, 

допринасяйки по този начин за устойчиво и балансирано териториално развитие“. 

На практика ЕППР постепенно се превръща в политическа рамка на Общността и 

въпреки че нейните предписанията нямат задължителен характер, въздействието 

на принципите й дава силен отпечатък.  

Въпреки че „Стратегически насоки на Общността“ (2006) и Лисабонският 

договор (2007) правят целите на териториалната кохезия явни и категорични, 

секторните политики на ЕС продължават да бъдат откъснати от пространственото 

планиране. Това провокира създаването на „Териториална програма на ЕС“ (2007 

г.) – стратегически документ, съдържащ конкретни предложения за подпомагане 

на Лисабонската стратегия. Важността на концепцията е подчертана впоследствие 

чрез Зелената книга за териториалната кохезия и Петият доклад за икономическо, 

социално и териториално сближаване (2008 г.). Следващ важен момент за 

налагане на идеята за териториална кохезия е приемането на „Териториална 

програма 2020“ през 2011 г.  

Докато точното значение на термина „териториална кохезия“ все още 

продължава да бъде обект на академични и политически дебати, широко прието е 

схващането, че тя се отнася до засилване на конкурентоспособността на регионите 

и намаляване на неравенствата между тях. Териториалната кохезия предполага 

също така и поставяне на акцент в по-голяма степен върху местата отколкото 

върху секторите. В политически аспект целта е да се постигне по-балансирано 

развитие чрез намаляване на диспропорциите, съгласуване на секторните 

политики с изразено пространствено влияние и РП, подобряване на 

териториалната интеграция и  насърчаване на сътрудничеството между регионите. 

Една от отличителните черти на КП се изразява в нейната способност да се 

адаптира към определени нужди и характеристики на специфични географски 

предизвикателства и възможности. Териториалната КП допринася за налагане на 

идеите за балансираното разпределение на икономически и социални ресурси сред 
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европейските региони, с приоритет на териториалната дименсия. КП прави 

географията значима. 

Наред с териториалната кохезия, една от най-важните съвременни концепции, 

която оказва пряко влияние не само върху КП на ЕС, но и на голяма част от 

останалите общностни политики и дейности, е идеята за устойчиво развитие. 

Съществуват разнообразни дефиниции на този термин, като повечето от тях биха 

могли да бъдат обединени около схващането, че устойчивото развитие 

представлява динамичен процес, който дава възможност на всички хора да 

реализират своя потенциал и подобрят условията си на живот по начини, 

предпазващи и подсилващи животоподдържащите системи на планетата. Прие-

майки концепцията за устойчивост, е необходимо да се изясни в каква степен 

жизненият стандарт в дадено общество може да се приеме като устойчив, а 

различията между бедните и богатите страни – като приемливи. 

Стратегиите за устойчиво развитие се очертават като един от най-важните 

практико-приложните аспекти на регионалната проблематика, което налага на 

институциите да изградят комплексна стратегия за решаване на редица сложни, 

многоаспектни задачи. Устойчивото развитие изисква ангажираност на различни 

нива, като най-често адресираните пространствени равнища в концепциите за 

неговото приложение са регионите. От друга страна именно РП може да 

подпомогне в голяма степен устойчивото развитие, като създаде рамка за 

проучвания и технологично развитие и свърже публичните и частни движещи 

сили в процеса на налагане на концепцията за устойчивост. 

В съдържателен план, концепцията за устойчиво развитие непрекъснато се 

разширява и се доказва все по-убедително необходимостта от преход към 

качествено нов подход при планирането, координирането и развитието на 

взаимодействието между природата, обществото и стопанството. На практика, 

чрез КП, ЕС се опитва да наложи своите идеи за комплексно, балансирано и 

устойчиво развитие. 

Трета глава: Оценка на въздействието на кохезионната политика на ЕС 

3.1. Политически аспекти 

Дебатите в областта на политическите науки показват все по-засилващ се 

интерес към въпроса дали и до каква степен държавните политики и системи на 

управление биват трансформирани в процеса на европейска интеграция, която по 

същество предполага „хармонизиране“ на определени правила, норми, модели на 

управление. Докато влиянието на регулаторните решения на наднационално 

равнище върху курса на държавните политики е по-явен, има други случаи (като 

РП), при които ефектите от интеграционния процес върху формирането на 

националните политики са по-трудно уловими и обясними. Всичко това ни 
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провокира да направим задълбочено изследване, задавайки си логичния въпрос – 

до каква степен РП на наднационално равнище може да бъде считана за значим 

фактор при трансформацията на държавните РП и съответните административни 

структури. Основен акцент в него следва да бъде поставен върху т.нар. процес на 

европеизация на РП на страните-членки на ЕС, като основната цел е да се 

идентифицират и анализират промените, инициирани на наднационално равнище, 

в тяхната концептуална същност, обхват, структура и начин на прилагане. 

От гледна точка на политическите науки бихме могли условно да отделим три 

групи на различни подходи към европеизацията: „от долу-нагоре“ (с фокус върху 

процесите на формиране на политики на наднационалното равнище), „от горе-

надолу“ (инфилтриране на европейски правила и норми в националните 

политики), както и смесен подход (съчетаващ двете концепции). Въпреки че 

комбинираните подходи предоставят най-цялостна концептуална основа за 

обяснение на сложния процес на европеизация, който на практика представлява 

кръговрат от непрекъснати двупосочни взаимодействия между субектите на 

местно, регионално, национално и наднационално равнище, анализът в тази глава 

е базиран предимно на подхода  „от горе-надолу“. Причините за това се крият от 

една страна във факта, че обратният процес бе вече подробно описан в 

предишната глава, а от друга – в стремежа да оценим какви са влиянията на КП на 

ЕС върху РП на страните-членки. 

През последните 20 години РП на ЕС става все по-диференцирана, 

превръщайки се в съвкупност от политики, свързани с пространственото 

икономическо развитие. Същевременно се забелязват редица концептуални 

различия между нея и РП на повечето страни-членки. Налице е двустранен натиск 

за регионализация и промяна на държавните РП, както и за развитие на свързаните 

с тях модели на „многостепенно управление“: отдолу – от страна на актьорите на 

регионално равнище, които търсят по-голяма автономност и участие в процеса; и 

отгоре – от ЕК, която търси партньори и подкрепа за провеждането на 

териториалните политики. Промените на национално равнище в отговор на 

натиска за адаптиране зависят от степента на сходство между националните и 

европейските политики и практики. 

Въздействията на КП са осезаеми още по време на предприсъединителните 

процеси при новите страни-членки. Потенциалният достъп на тези държави до 

СКФ подтиква институциите на ЕС да обърнат сериозно внимание върху 

необходимостта от вътрешни регионални реформи в страните с цел осигуряване 

на ефективност при усвояването на средствата. На следващ етап (след 

присъединяването) се очаква КП и нейните оперативни инструменти значително 

да ускоряват процеса на европеизация на РП чрез формирането на своеобразен 
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комплект от предварително установени „най-добри практики за развитие“ на 

наднационално равнище, които се инфилтрират в по-долните нива на управление. 

Наред с РП на ЕС, друг инструмент, който оказва силно въздействие върху 

трансформацията на регионалната парадигма в по-ниските нива, е политика на 

конкуренция на Общността. За разлика от КП, политиката на конкуренция на ЕС 

прогресивно налага все по-тесни ограничения върху националните РП, свързани 

преди всичко с условията за предоставяне на държавна помощ и определяне на 

регионите за целенасочено въздействие. На практика целите на политиката на 

конкуренция почти винаги са успявали да надделеят над тези на КП. Това е 

причината Thielemann (2002) да определи контрола на ЕС над държавните помощи 

като „троянския кон за РП на ЕС“. 

Това обаче не омаловажава ролята на КП в процеса на трансформация на 

държавните РП. Чрез изграждането на сфери на обвързване, в който актьорите са 

принудени да се адаптират към определени норми, планирането става все по-

комплексно и усложнено. Сложните процеси на взаимодействие между 

различните нива води до оформянето на една динамична система на 

многостепенно управление. През последните години, с появата на по-гъвкави и 

по-слабо йерархични форми на интеграция като отворения метод на координация 

или т.нар. бенчмаркинг, рестриктивният подход за налагане от горе-надолу на 

правила и норми постепенно е заменен от повече взаимодействия на хоризонтално 

равнище и повече свобода при вземането на решенията, като се очаква 

европейските институции често да влизат в ролята на катализатор, модератор, 

посредник, а понякога и на съветник. 

Мнозина изследователи изтъкват положителното влияние на 

многостепенното управление върху държавните РП. Така напр. своеобразната 

конкуренция между различни звена и нива на управление се възприема като 

източник на иновации. Същевременно регионалните актьори и институции 

участват в процес на обучение чрез трансфер на европейски норми между 

различните нива, което създава нов модел на териториална политика. Дори най-

централизираните държави преминават през транзитен период, в който се променя 

баланса между изискванията на унитарната държава и регионалните аспирации на 

съставящите я части. РП на ЕС също така изиграва роля на своеобразна 

лаборатория, в която могат да бъдат тествани нови неконвенционални подходи, 

преди те да бъдат предложени като алтернативен курс на действие на някое от по-

ниските нива. 

Не всички изследователи обаче споделят убеждението за увеличаващата се 

значимост и позитивната роля на формите на многостепенно управление, 

твърдейки, че неговото влияние може би е надценено. Едни от основните им 
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доводи са, че ЕК все още съгласува най-важните решения предимно с 

представители на национално равнище, а субсидиарността не успява да осигури 

структурната адаптация на европейското право, необходима за правната 

организация на регионализма. Едно от най-съществените предизвикателства пред 

съвременната РП на ЕС е свързано с това, че тя се опитва да предложи 

универсална формула за всички, която пренебрегва съществените различия между 

страните. Ефективността на системата е поставена под въпрос и от проблемите, 

свързани с разнообразието на институционалните модели и практики, което често 

може да доведе до несъвместимост. Друг изключително важен проблем, пряко 

свързан с новата усложнена система на управление, се крие в риска от дълги 

бюрократични процедури и претоварване на системата като цяло. 

Онагледяването на сложните процеси на трансформация на държавните РП 

под влиянието на КП изисква да бъдат представени и някои важни и показателни 

случаи от практиката в страните от ЕС, които да подкрепят с реални доказателства 

разгледаните модели на въздействие. Въпреки че в определени случаи посочените 

процеси могат да се коренят във вътрешни за дадена страна фактори, насочваме 

вниманието си към тези случаи, при които трансформациите са резултат предимно 

от влиянието на наднационалното равнище. Все пак, имайки предвид спецификата 

на всяка една от разгледаните страни, различните аспекти на предизвиканите от 

процеса на европеизация промени, както и различните времеви хоризонти на 

разгледаните примери, трябва да отбележим, че направените “case-studies” не 

могат да ни дадат всеобхватна и цялостна картина за този феномен. С цел да 

различим процеса на европеизация на РП дефинираме разнообразни критерии, 

които биха осигурили адекватна база за оценка на естеството, обхвата и посоката 

на промените. В обобщен вид изводите от изследваните случаи от практиката в ЕС 

са следните: 

– Ролята на натиска от страна на ЕС за създаването на адекватна РП на 

национално равнище е особено силна в страните от ЦИЕ, където преди 

интервенцията от страна на Общността (изразена чрез изискванията за членство) 

има по-скоро отделни инициативи с регионални импликации, отколкото изградена 

цялостна и съгласувана политика за регионално развитие. 

– Трансмисията и внедряването на европейските ценности, норми и 

принципи в държавните РП са неизбежни, като този процес е наблюдаван в 

определена степен във всеки един от разгледаните случаи. Типични примери в 

това отношение са концептуалната промяна на GRW в Германия, значителната 

трансформация на принципите и практиките на РП на Италия, инфилтрирането на 

европейските норми и политики в системата на регионално планиране във 
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Финландия, както и възприемането на новата методология за оценка в 

австрийската РП. 

– Натискът за децентрализация от страна на ЕС дава противоречиви 

резултати, тъй като от една страна регионалните правителства в някои страни 

стават ключови актьори във все по-слабо зависима от централните власти, 

плуралистична система (напр. Италия) и получават повече правомощия (случая с 

Германия), но от друга – често централните власти, въпреки че формално 

одобряват идеята за децентрализация, запазват контрол при взимането на важни 

стратегически решения (типично за повечето страни от ЦИЕ). 

– Постепенно регионите се институционализират и утвърждават като 

своеобразни „политически пространства“. Процесът на европеизация стимулира 

появата на нови структури като „pays“ във Франция и „comarcas“в Испания, 

еврометропола Lille-Kortrijk-Tournai и др., които имат по-голям потенциал да 

защитават своите регионални интереси. 

– Наблюдава се постепенно увеличение на броя и ангажираността в процеса 

на различни актьори, които имат отношение към резултатите от РП (публични 

институции, частни фирми и лица, неправителствени организации и др.). 

– Налагането на европейския принцип за партньорство води до създаването 

на иновативни форми на връзки между ключовите актьори и институциите на 

локално, местно, национално и наднационално равнище. Тази нова среда генерира 

възможности за използване на латентния потенциал, като в много случаи (напр. 

Нидерландия и Германия) се забелязват положителни практики, при които 

страните-членки използват европейските фондове за преустройство на 

концепцията и насоката на собствената си РП. 

3.2. Икономически аспекти 

Проучването на въздействието на КП върху процесите на икономически 

растеж и конвергенция предизвиква все по-задълбочен интерес, както сред 

европейските институции, така и в научните среди. Въпреки многобройните 

доклади и изследвания, посветени на икономическата оценка на влиянието на 

СКФ, емпиричните доказателства са все още неясни и противоречиви. 

При детайлен анализ на направените до момента изследвания в областта се 

открояват три основни подхода, на базата на които авторите изграждат 

методология за съставяне на оценката на въздействие – дескриптивен („case-

studies“), симулиране на макроикономически модели и извършване на 

иконометричен анализ. Всеки един от тях има своите силни и слаби страни, които 

трябва да бъдат взети предвид при осмисляне на степента на достоверност на 

крайната оценка. 
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В исторически план практиката за регулярно оценяване на РП на ЕС е нещо 

сравнително ново за институциите, като тя постепенно се налага едва след 1988 г., 

когато ЕК получава значима роля при разпределянето на фондовете, а 

конфликтите между държавите се засилват. Като цяло се отдава приоритет на 

симулацията на макроикономически модели, което е и една от причините 

оценките, правени на институционално равнище, често да отчитат позитивно 

влияние на КП. 

По-обстойно внимание заслужават множеството разнородни изследвания в 

научните среди, които правят опит да оценят реалното въздействие на КП. За по-

голяма яснота, тези емпирични анализи биха могли да бъдат условно 

класифицирани в три групи в зависимост от достигнатите заключения: първата 

група обхваща изследвания, които откриват позитивно въздействие на КП; тези от 

втората група достигат до противоречиви резултати; докато проучванията от 

третата група установяват, че ефектите от КП са незначими или дори негативни. 

Някои от по-значимите изследвания които може да отнесем към първата група са 

тези на Bradley и др. (1992), de la Fuente и Vives (1995), Cappelen и др. (2003), 

Bradley и др. (2003), Beugelsdijk и Eijffinger (2005), Kutan и Yigit (2007), Wostner и 

Šlander (2009), Varga и in ’t Veld (2010), Pellegrini и др. (2010), Цветков и др. 

(2011), Rodríguez-Pose и Novak (2013). Към втората група условно причисляваме 

тези на Tondl (1995), Martin (1998), Petrakos и др. (2003), Ederveen и др. (2003), 

Meyer и Lackenbauer (2005), Ederveen и др. (2006), Mohl и Hagen (2008), Heinemann 

и др. (2008), Santos (2009), Becker (2012), Marzinotto (2012). В третата група 

включваме проучванията на Fagerberg и Verspagen (1996), Canova (1999), Boldrin и 

Canova (2001), Basile и др. (2001), Stahl и Lluna (2003), Dall’erba и Le Gallo (2007), 

Институт за пазарна икономика (2008) и др. 

Въпреки че гореспоменатите разработки имат значителен принос към 

изучаването и оценяването на КП, обобщеният преглед на литературата показва, 

че все още има много неизяснени въпроси, които изискват нови, по-задълбочени и 

цялостни изследвания. Това се дължи до голяма степен и на факта, че 

проучванията често са ограничени до специфични региони или времеви периоди, 

изследват въздействието на КП в изолация от останалите политики с регионални 

импликации, не обръщат внимание какви проекти и кои сектори се финансират, 

или пък представят отделен социален, политически или икономически аспект. 

Двата периода, който поставяме във фокуса на настоящото изследването са 

2000-2006 и 2007-2013 г. Разработването на цялостна и обективна икономическа 

оценка на въздействието на КП изисква да бъде направен подробен анализ на 

неравенствата и тяхната динамика на няколко различни нива – неравенства на 

равнище страни-членки, диспропорции между европейските NUTS2 региони, 



28 
 

както и вътрешнодържавни междурегионални различия. Целта е да се направи 

иконометричен анализ на динамиката на процесите и да се изведат съответни 

емпирични доказателства за наличието на β- и σ-конвергенция, както и за ролята 

на КП в тези процеси. 

Резултатите от изследването на конвергентните процеси са обобщени в прил. 

47 и фиг. 9.  

Приложение 47: Обобщение на конвергентните процеси на различните нива 

равнище период 
β-конвергенция, 

измерена чрез КК 

σ-конвергенция, измерена 

чрез КВ 

страни-членки 
1999-2006 -0,63 (значителна) от 48,8 на 45,8 (умерена) 

2006-2012 -0,51 (умерена) от 45,8 на 42,9 (умерена) 

NUTS2 на ЕС 
2000-2006 -0,52 (умерена) от 40,6 на 38,2 (слаба) 

2006-2010 -0,32 (слаба) от 38,2 на 38,0 (липсва) 

вътрешнодържавни  
2000-2006 -0,06 (липсва) от 25,2 на 26,7 (дивергенция) 

2006-2010 0,22 (дивергенция) от 26,7 на 28,7 (дивергенция) 

Забележка: КК – коефициент на корелация; КВ – промяна на коефициента на вариация за дадения период 

Фигура 9: σ-конвергенция, измерена чрез коефициент на вариация на БВП/ч. при ППС 

 
Първоначално разглеждаме периода 2000-2006 г. (като базова година 

използваме 1999 г.). След като доказваме емпирично конвергенцията по 

показателя БВП/ч. между страните-членки на ЕС, логично възниква въпросът до 

каква степен бихме могли да обвържем този процес с въздействието на КП. В опит 

да бъде разкрит отговорът, правим съпоставка между ръста на БВП/ч. за 

изследвания период и средствата, които отделните страни получават по линия на 

СКФ. Калкулациите показват, че няма ясна връзка между получените средства, 
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изразени като процент от БВП, и ръста на БВП/ч. за разглеждания период 

(коефициентът на корелация е 0,08). Най-значими средства получават Португалия 

и Гърция, но при среден ръст на БВП/ч. за страните от ЕС-25 в размер на 45% за 

периода 1999-2006 г., Гърция има близък до него – 48%, а Португалия – едва 29%. 

Друг удачен модел, чрез който бихме могли да атестираме въздействието на 

КП, е свързан с анализа на промяната на БВП/ч. спрямо средния за ЕС за новите 

страни-членки. Идеята е да се сравни динамиката на показателя в години преди 

присъединяването на тези страни към ЕС със стойностите след 2004 г., когато те 

вече са обект на въздействие на КП. Анализът на данните, илюстриран на фиг. 10, 

показва, че съществува стабилна и трайна тенденция за повишаване на БВП/ч. 

спрямо средния за ЕС, но наблюдаваните стойности демонстрират недвусмислено, 

че тази закономерност на практика съществува още преди въпросните страни да 

започнат да получават средства по европейските фондове. 

Фигура 10: Динамика на БВП/ч. при ППС за избрани страни (2000-2006 г.) 

 
Следващото равнище, на което е направен анализ на сближаването, е това на 

NUTS2 регионите на ЕС. На базата на концепцията за β-конвергенция е изготвена 

фиг. 11, която илюстрира детайлно протичащите процеси. Видно е, че 

средностатистически регионите по цел 1 имат значително по-голям ръст от 

останалите региони (без да броим тези по ИСПА, които все още не са част от ЕС). 

Това обаче не означава автоматично, че причината за това се крие в средствата, 

които те получават по СКФ. За да бъде проверено доколко подобна хипотеза би 

получила емпирично потвърждение, използваме т.нар. „регресионен 

дисконтинуитетен модел“. Това е квази-експериментален модел, основаващ се на 

сравнение на резултатите преди и след провеждането на тест, който има за цел да 

разкрие въздействието на конкретна интервенция. Наблюдаваната променлива в  
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Фигура 11: β-конвергенция на равнище NUTS2 региони за периода 2000-2006 г. 

 
Забележка: Не са отбелязани 3 региона с БВП/ч. над 200% от средния за ЕС, които имат ръст между 10% и 37% 

нашия анализ е БВП/ч., прагът, на базата на който се определят двете изследвани 

групи, се изразява в принадлежността на даден регион към цел 1, а интервенцията 

е самата КП, чрез която се „третира“ само едната група (тази на регионите по цел 

1). За да бъдат изпълнени изискванията за подбор на елементите в модела, като 

такива използваме NUTS2 регионите, които имат от 85 до 95% от средния за ЕС 

БВП/ч. Резултатите от приложението на този модел са обобщени във фиг. 12. При 

сравнение на позиционирането на регионите по цел 1 с това на останалите се 

забелязва, че липсва ясно изразена тенденция. Все пак изчисленията показват, че 

регионите по цел 1 бележат малко по-голям ръст в периода 2000-2006 г. – 27,7% 

спрямо 22,1% за останалите региони. Това подсказва, че може да бъде отчетено 

определено въздействие на КП, въпреки че разликата в ръста на БВП/ч. на двете 

групи не е чак толкова значима от гледна точка на претенциите на фондовете да 

служат като силен икономически стимул за растеж. 

Последното равнище, на което правим анализ на протичащите процеси, е това 

на NUTS2 регионите в рамките на отделните страни, за да разкрием тенденцията 

при вътрешнодържавните междурегионални различия (табл. 2). Ако бъде 

направено допускането (макар и широко), че в рамките на дадена страна имаме 

относително еднородни политически, културни и социално-икономически 

стимули за икономиката, то би трябвало целенасоченото подпомагане на 

регионите по цел 1 да доведе до по-голям ръст на техния БВП/ч. Изчисленията за  
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Фигура 12: β-конвергенция на равнище NUTS2 региони на базата на регресионен 

дисконтинуитетен модел (2000-2006 г.) 

 

Таблица 2: Конвергенция на БВП/ч. при ППС между NUTS2 регионите в рамките на 

отделните страни 

държава 

корелация м/у 

БВП/ч. и ръст 

среден ръст за различните региони 

цел 1   други цел „Конв.“   други 

2000-06 2006-10 2000-06 2006-10 

Белгия -0,46 -0,18 15,82 < 16,56 3,83 < 5,40 
България 0,61 0,99 --   -- 11,99   -- 

Чешка реп. 0,60 0,29 37,36 < 51,14 1,60 < 5,76 

Дания -0,80 0,93 --   16,11 --   6,52 

Германия -0,41 -0,03 30,60 > 21,10 4,06 < 5,81 

Ирландия -1,00 1,00 38,29   -- --   -11,59 

Гърция 0,00 0,20 28,38   -- -3,69 < -2,13 

Испания -0,62 0,01 38,13 > 30,13 -1,47 > -1,86 

Франция -0,62 0,28 27,14 > 16,00 2,09 > 0,53 

Италия -0,50 0,19 13,09 > 9,40 -0,71 < -0,21 

Унгария 0,49 0,32 37,37   -- 4,42 < 6,53 

Нидерландия 0,08 0,43 28,96 > 21,51 --   3,96 

Австрия -0,43 -0,60 18,56 < 19,42 7,07 > 4,62 

Полша 0,45 0,42 31,64   -- 23,32   -- 

Португалия 0,09 -0,39 26,21   -- 3,86 > 3,50 

Румъния 0,19 0,91 --   -- 23,71   -- 

Словения 1,00 -1,00 35,34   -- -1,00   -- 

Словакия 0,76 0,35 51,91 < 68,60 18,35 < 23,50 

Финландия -0,51 0,06 25,14 > 20,39 --   1,16 

Швеция -0,29 -0,05 25,52 > 18,61 --   5,10 

Обединено кр. 0,08 0,42 29,10 > 25,22 -3,29 > -5,53 
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периода 2000-2006 г. показват, че за 12-те страни, при които можем да направим 

съпоставка между двете групи региони, в 8 от случаите регионите по цел 1 

действително генерират по-висок ръст. 

При съставянето на оценка на периода 2007-2013 г. е следвана същата 

логическа последователност, чрез която бе анализиран предходния хронологичен 

период. Като базова година е използвана 2006 г., за да може да се акцентира върху 

промените, настъпили през новия период спрямо последната година от 

предходния. От друга страна хронологичната рамка е затворена от последната 

година, за която имаме достатъчен по обем и достоверни статистически данни за 

съответните единици (на практика – 2012 или 2011 г. на ниво страни и 2010 г. на 

NUTS2 равнище). 

Изчисленията показват, че в периода 2006-2012 г. процесът на β-

конвергенция на ниво страни-членки остава ясно изразен, макар и неговата сила да 

отслабва спрямо предходния период. Забелязва се относителна тенденция за 

позициониране на преобладаващата част от държавите около „линията на 

конвергенция“ (фиг. 13). 

Фигура 13: Промяна на БВП/ч. при ППС като % от средната стойност за ЕС (2006-2012 г.) 

 
Подобно на предходния период, отново правим паралел между процеса на 

сближаване и финансирането по СКФ. За разлика от предишния изследван период, 

тук имаме по-изявена връзка между получените средства по СКФ и ръста на 

БВП/ч. (коефициентът на корелация между тях е 0,36). При по-задълбочен анализ 

обаче става ясно, че евентуални изводи в подкрепа на водещата роля на КП в този 

процес, биха били твърде противоречиви. Така например страни, които получават 
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сходни средства по фондовете, бележат коренно различни резултати по отношение 

на ръста на БВП/ч. (фиг. 14). Това навежда на мисълта, че обяснението на процеса 

на конвергенция за изследвания период, би могло да се търси може би не толкова 

в ролята на КП, колкото напр. в моделите на неокласическите теории. От друга 

страна, подобно на новоприсъединилите се през 2004 г. към ЕС страни, след 

приемането на България и Румъния тенденцията в тези две страни за увеличаване 

на БВП/ч. спрямо средното за ЕС остава непроменена, като отново не се 

наблюдава очакваната интензификация на процеса. 

Фигура 14: Съпоставка между финансирането по СКФ и ръста на БВП/ч. при ППС 

 
Проучванията на равнище NUTS2 региони също ни дават доказателства за 

затихващите процеси на конвергенция. На фиг. 16 се откроява ясно цялостната 

тенденция за периода 2000-2010 г. Фиг. 17 от своя страна представя нагледно 

процесът на β-конвергенция на равнище NUTS2 региони за периода 2006-2010 г. 

На нея условно биха могли да бъдат разграничени две зони – „оранжева“ и 

„зелена“. „Оранжевата зона“, обхващаща около 87% от всички региони, се 

отличава с категорична липса на ясно изразени закономерности. В „зелената зона“ 

са позиционирани около 9% от регионите, като всички те са представители на 

групата на регионите по цел „Конвергенция“. Именно благодарение на регионите 

в „зелената зона“ има основание да се отчита наличието на макар и слаб процес на 

β-конвергенция. Логично възниква въпросът дали формирането на тази зона е 

обусловено от някакви общоевропейски закономерности. Оказва се на практика 

обаче, че „зелената зона“ е съставена от региони на едва 3 страни – Полша, 

Румъния и Словакия (плюс Югозападния регион на България). 
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Фигура 16: Тенденция в развитието на NUTS2 регионите, измерена чрез тяхното 

ранжиране според БВП/ч. от средния за ЕС 

 

Фигура 17: β-конвергенция на равнище NUTS2 региони за периода 2006-2010 г. 

 
Забележка: В диаграмата не са отбелязани 3 региона с БВП/ч. над 200% от средното за ЕС (с ръст 1,7%-3,8%) 

* - региони, които са включени в цел 1 за програмния период 2000-2006 (и съответно получават финансиране по 

тази линия до 2008), но не са включени в цел "Конвергенция за програмния период 2007-2013 
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Аналогично на анализа на предходния период, използваме отново 

„регресионен дисконтинуитетен модел“, в опит да бъде оценена ролята на КП. 

Този път като елементи, които участват в теста, са избрани регионите с БВП/ч. 

през 2006 г. между 80 и 95% от средния за ЕС (фиг. 19). 

Фигура 19: β-конвергенция на равнище NUTS2 региони на базата на регресионен 

дисконтинуитетен модел (2006-2010г.) 

 
* - региони, които са включени в цел 1 за програмния период 2000-2006 (и съответно получават финансиране по 

тази линия до 2008), но не са включени в цел "Конвергенция за програмния период 2007-2013 

Обобщените резултати дават основания да се отчете, макар и слабо, 

въздействие на КП. Групата на регионите по цел „Конвергенция“ се характеризира 

с най-висок ръст от 3,49. Въпреки това отново не може да се говори за наличието 

на ясна тенденция, тъй като е видно, че това превъзходство на групата се дължи 

основно на два региона – Bucuresti-Ilfov (Румъния) и Mazowieckie (Полша). 

Друг подход, използван в опит да се измери конкретното влияние на КП, е 

свързан с регионите в преходен период. Това са 21 региона от 11 държави. 

Работната хипотеза е, че при наличие на въздействие от страна на средствата по 

СКФ, то това влияние ще се отрази поне на общата тенденция за промяна на 

БВП/ч. сред тези региони. Анализът на статистическите данни показва, че 

действително се наблюдава подобен процес, но той е слабо изразен и не може да 

служи за изграждането на цялостен общовалиден модел (фиг. 20). 
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Фигура 20: Динамика на БВП/ч. за NUTS2 регионите в преходен период (2004-2010 г.) 

 
По отношение на вътрешнодържавните междурегионални различия, за 

периода 2006-2010 г., данните показват, че вече вместо β-конвергенция, е налице 

изявен процес на дивергенция. 

3.3. Авторски алгоритъм за комплексна оценка на базата на ИКОСИП и 

определяне на мястото на България сред страните от ЕС 

Многоаспектността и широкият обхват на КП налагат търсенето на по-

комплексни методологии за измерването на нейното влияние. Този стремеж се 

подсилва и от еволюцията на идеята за кохезия, изразяваща се все повече като 

едно по-широко понятие, простиращо се отвъд сближаването само по определени 

икономически показатели. Това налага създаването на иновативен подход, който 

да интегрира различните сфери на въздействие на КП и да даде по-ясен отговор на 

въпроса дали тя допринася в достатъчна степен за намаляването на различията и 

постигането на териториална, икономическа и социална кохезия. За целта 

разработваме комплексен агрегиран индекс, проектиран за извършване на 

сравнителен анализ в рамките на дадена група и имащ за цел да определи 

съвкупния социално-икономически потенциал на дадена страна спрямо 

останалите, включени в изследването. Подобен подход създава благоприятни 

предпоставки да използваме индекса като основа за оценка на комплексното 

реално сближаване между страните-членки на ЕС. 

Индексът за комплексна оценка на социално-икономическия потенциал 

(ИКОСИП) е изработен на базата на система от аналитични показатели, като за 

неговото калкулиране са използвани 33 отделни индикатора, които условно бихме 

могли да поделим в шест групи: икономически, социални, за вътрешни 

неравенства, политически, за благополучие и екологични. За изчисляването на 
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ИКОСИП е съставен модел, в който, в зависимост от взаимовръзките между 

индикаторите, тяхната същност и характеристика, роля и релевантност за 

определяне на социално-икономическия потенциал, на всяка група индикатори, 

както и всеки един показател в тях, е определена тежест (коефициент).  

ИКОСИП се измерва в стойности от 0 до 100, като средната стойност за 

всички страните винаги е 50. За изчисляването на агрегирания индекс всички 

разнородни показатели са трансформирани в една измервателна скала. Това става 

чрез разработването на методология за оценка на стойностите на индикаторите, на 

базата на която всяка една стойност може да бъде оценена в скала от 0 до 10. 

Оценките се формират в рамките на самия модел за изчисление на индекса в 

зависимост от наблюдаваните стойности за страните, а не по предварително 

зададени критерии и прагове, които биха били по-абстрактни и по-неприложими 

при сравняване на различни времеви периоди. Важно е да се отбележи също така, 

че в модела за калкулиране се прилага по-сложен алгоритъм, изразен чрез 

нелинейна функция, който има за цел да избегне евентуално изкривяване на 

реалните различия между страните. Получените резултати за ИКОСИП-2012 са 

представени в табл. 4. 

Преди да анализираме подробно резултатите, апробираме авторския индекс, 

като правим съпоставка между ИКОСИП и някои от най-утвърдените и най-често 

използваните в научните разработки индекси за комплексна оценка на реалното 

състояние на страните и качеството на живот в тях - Индекс на човешко развитие 

(ИЧР), Индекс на качеството на живот (ИКЖ), Индекс „По-добър живот“ (ИПДЖ), 

Индекс „Щастлива планета“ (ИЩП), както и Индекс на настигането (ИН). 

Забелязва се ясно очертаващата се тенденция първите места в класациите по 

различните индекси да се заемат от старите членки на ЕС (ЕС-15), докато 

страните, присъединили се към Съюза през 2004 г. заемат позициите в средата и 

втората половина на класациите, а тези през 2007 г. – някое от последните места. 

За да придобием още по-ясна представа за отношенията между различните 

индекси използваме коефициента на рангова корелация на Спирман. Резултатите 

са представени в табл. 6, в която освен индексите е включен и показателя БВП/ч. 

Ако разгледаме зависимостите между класациите по комплексните индекси 

(т.е. всички без тази по БВП/ч.), установяваме, че тази по ИКОСИП има сумарно 

най-много сходства с останалите. Това е доказателство за научната стойност и 

практическата приложимост на ИКОСИП, както и за уместността му да бъде 

използван като инструмент за комплексна оценка на широкообхватната КП. 

На фиг. 23 е направена съпоставка между позицията в класацията по 

ИКОСИП за дадена страна към средния й ранг от другите индекси. 21 от 27-те 

държави са ситуирани в зелената зона, т.е. разликите в ранговете не надвишават 3.  



 
 

Таблица 4: ИКОСИП - 2012 г. с разбивка на резултата по отделните групи индикатори 

държава 
ИКОСИП Икономически Социални 

Вътрешни 

неравенства 
Политически Благополучие Екологични 

стойност резултат ранг резултат ранг резултат ранг резултат ранг резултат ранг резултат ранг 

1 Люксембург 69,59 25,28 1 15,22 1 14,70 5 8,59 4 5,81 7 0,00 27 

2 Швеция 66,99 18,97 6 13,53 2 15,57 2 8,75 3 6,10 3 4,07 21 

3 Нидерландия 65,57 19,28 5 12,66 5 15,75 1 8,37 5 6,10 2 3,42 24 

4 Австрия 63,80 19,74 2 11,95 6 14,13 7 7,39 6 5,99 5 4,61 20 

5 Дания 62,59 19,61 3 11,70 10 14,30 6 8,90 1 6,29 1 1,79 26 

6 Финландия 62,52 17,64 8 11,58 11 14,87 3 8,87 2 6,02 4 3,54 22 

7 Германия 60,12 19,44 4 10,80 12 11,63 11 6,99 8 5,54 11 5,73 11 

8 Франция 56,78 17,36 9 11,82 7 11,14 13 5,56 11 5,59 10 5,31 16 

9 Белгия 56,75 17,74 7 11,81 8 12,16 10 6,69 9 5,63 9 2,72 25 

10 Малта 55,86 16,14 11 9,95 16 13,43 9 5,53 12 4,75 20 6,06 7 

11 Обединено кралство 55,02 16,97 10 11,81 9 8,52 18 6,41 10 5,76 8 5,56 13 

12 Словения 53,64 14,83 14 10,34 14 14,85 4 3,85 18 5,02 16 4,74 18 

13 Чешка република 53,53 14,99 13 10,60 13 13,77 8 4,46 15 5,08 15 4,64 19 

14 Кипър 53,17 12,98 16 12,89 3 11,46 12 4,70 14 5,27 12 5,87 9 

15 Ирландия 51,25 14,62 15 12,71 4 7,22 21 7,23 7 5,93 6 3,54 23 

16 Италия 45,63 15,19 12 9,48 17 7,80 19 2,14 24 5,25 13 5,78 10 

17 Испания 45,26 11,87 21 10,16 15 8,59 17 4,01 16 5,11 14 5,53 15 

18 Полша 44,12 12,76 17 8,78 19 7,71 20 3,73 19 4,76 19 6,38 4 

19 Словакия 43,55 11,50 22 8,41 20 9,51 14 3,51 20 5,00 17 5,62 12 

20 Португалия 42,10 11,95 20 7,51 22 8,91 15 3,90 17 3,63 24 6,20 6 

21 Унгария 39,34 12,12 19 6,77 23 7,20 22 3,11 21 3,45 25 6,70 3 

22 Естония 38,92 11,25 23 8,29 21 4,87 24 4,89 13 4,09 21 5,53 14 

23 Гърция 38,27 9,13 27 9,19 18 8,61 16 1,23 25 4,81 18 5,30 17 

24 Литва 37,00 10,89 24 6,59 24 6,84 23 2,76 22 3,99 22 5,93 8 

25 Румъния 32,94 12,53 18 4,96 26 3,92 25 0,51 27 3,68 23 7,35 1 

26 Латвия 27,87 9,67 26 4,81 27 1,32 26 2,33 23 3,39 26 6,36 5 

27 България 27,81 10,57 25 5,71 25 1,25 27 0,61 26 2,95 27 6,72 2 
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Таблица 6: Коефициенти на рангова корелация между позициите на страните в 

класациите по различни индекси 

  ИКОСИП ИЧР ИКЖ ИПДЖ  ИЩП ИН БВП/ч. средно 

ИКОСИП : 0,822 0,915 0,908 0,430 0,954 0,904 0,822 

ИЧР 0,822 : 0,859 0,759 0,492 0,833 0,902 0,778 

ИКЖ 0,915 0,859 : 0,900 0,408 0,919 0,950 0,825 

ИПДЖ 0,908 0,759 0,900 : 0,332 0,907 0,858 0,777 

ИЩП 0,430 0,492 0,408 0,332 : 0,328 0,427 0,403 

ИН 0,954 0,833 0,919 0,907 0,328 : 0,908 0,808 

БВП/ч. 0,904 0,902 0,950 0,858 0,427 0,908 : 0,825 

средно 0,822 0,778 0,825 0,777 0,403 0,808 0,825  : 

Фигура 23: Съпоставка между ИКОСИП и позициите на страните според други индекси 

 

Държавите с най-голямо предимство по ИКОСИП са Люксембург и Малта. 

От друга страна на полюса са Ирландия, Испания, Гърция и Италия. Като имаме 

предвид негативните социално-икономически тенденции през последните години 

точно в тези страни, може да заключим на базата на направения анализ, че те са 

отразени (а и в известен смисъл – предвидени) в най-голяма степен именно от 

ИКОСИП. Това на практика е още един сериозен научен атестат за създадения 

авторски индекс. 

Резултатите от ИКОСИП-2012 (табл. 4) демонстрират категорично 

съществуващите огромни различия. Тези неравенства са видни и в отделните 

групи индикатори, съставляващи индекса. С оглед нуждите на изследването и с 

цел да вникнем по-надълбоко в мащаба на тези различия правим типологична 

класификация на страните на базата на ИКОСИП-2012. Индексът ни дава 

основание да обособим 4 типа страни, всеки един от които условно бихме могли 

да разделим на 2 подтипа (табл. 7). 
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Таблица 7: Типологична класификация на страните от ЕС на базата на ИКОСИП-2012 

тип подтип № държава 
средни стойности по средни стойности по групи ИКОСИП индикатори среден ранг - ИЧР, 

 ИКЖ, ИПДЖ и ИН ИКОСИП Икономически Социални Вътр. нерав. Политически Благополучие Екологични 

A 

A1 

1 Люксембург 69,59 

64,45 

67,38 

19,99 

21,18 

12,49 

13,80 

14,42 

15,34 

8,26 

8,57 

5,98 

6,00 

3,31 

2,50 

4,79 

3,67 2 Швеция 66,99 

3 Нидерландия 65,57 

A2 

4 Австрия 63,80 

62,26 19,11 11,51 13,73 8,04 5,96 3,92 5,63 
5 Дания 62,59 

6 Финландия 62,52 

7 Германия 60,12 

B 

B1 

8 Франция 56,78 

54,50 

56,10 

15,70 

17,05 

11,49 

11,35 

11,57 

11,31 

5,55 

6,05 

5,38 

5,44 

4,81 

4,91 

11,30 

10,80 
9 Белгия 56,75 

10 Малта 55,86 

11 Обединено кр. 55,02 

B2 

12 Словения 53,64 

52,90 14,35 11,63 11,83 5,06 5,33 4,70 11,80 
13 Чешка реп. 53,53 

14 Кипър 53,17 

15 Ирландия 51,25 

C 

C1 

16 Италия 45,63 

41,58 

44,13 

11,85 

12,65 

8,35 

8,87 

7,78 

8,50 

3,25 

3,46 

4,45 

4,75 

5,88 

5,90 

18,86 

17,20 

17 Испания 45,26 

18 Полша 44,12 

19 Словакия 43,55 

20 Португалия 42,10 

C2 

21 Унгария 39,34 

38,38 10,85 7,71 6,88 3,00 4,08 5,86 21,07 
22 Естония 38,92 

23 Гърция 38,27 

24 Литва 37,00 

D 
D1 25 Румъния 32,94 

29,54 

32,94 

10,92 

12,53 

5,16 

4,96 

2,16 

3,92 

1,15 

0,51 

3,34 

3,68 

6,81 

7,35 

25,78 

25,67 

D2 
26 Латвия 27,87 

27,84 10,12 5,26 1,28 1,47 3,17 6,54 25,83 
27 България 27,81 
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Типологичната класификация на страните също така очертава своеобразен 

модел „център – периферия“, което може да бъде отчетливо регистрирано на фиг. 

25. Като център се оформя територията на Германия, Австрия, Люксембург, 

Нидерландия с продължение към скандинавските страни, а по периферията – 

Южна Европа, Балканите, Прибалтика се намират някои от държавите с най-ниска 

стойност на ИКОСИП. 

Фигура 25: Типологична класификация на страните от ЕС на базата на ИКОСИП 

 

Типологизирането на страните онагледява съществуващите значителни 

диспропорции, което е пряко доказателство за недостатъчната ефективност на КП. 

За да изследваме обаче в детайли нейните въздействия не е достатъчно само да 

констатираме равнището и характера на диспропорциите, но трябва да обърнем 



42 
 

внимание и на тяхната динамика във времето. За тези цел изчисляваме ИКОСИП 

на страните от ЕС за минали години и ги съпоставяме с тези от 2012 г. Работната 

хипотезата е, че ако КП има съществена роля за преодоляването на различията в 

ЕС, разбирани като един комплексен социално-икономически конструкт, то 

ИКОСИП несъмнено ще даде индикации за това чрез сближаване в хронологичен 

план на стойностите за отделните държави и намаляването или размиването на 

ясните граници между посочените в типологичната класификация групи. 

В центъра на анализ поставяме най-съвременния етап от развитието на КП, 

изразен чрез програмния период 2007-2013 г. С оглед на нуждите на изследването 

изчисляваме ИКОСИП за страните от ЕС-27 за 2006 и 2009 г. В процеса на 

калкулиране използваме същата методология като при ИКОСИП-2012 с разликата, 

че оценките се калкулират на база на стойностите от 2012 г., което дава по-голяма 

представителност на резултатите при сравнение между индексите за различни 

години. Обобщените резултати на стойностите за трите години, съпоставени по 

отделни страни, са резюмирани в табл. 8.  

Таблица 8: Сравнение между ИКОСИП за 2006, 2009 и 2012 г. 

 
* - страните, които получават  над 1% от своя БВП по СКФ за периода 2007-2013 г. 

стойност ранг стойностпромяна ранг промянастойностпромяна ранг промяна

Люксембург 64,58 1 66,07 1,49 1 0 69,59 3,52 1 0

Швеция 63,62 3 64,97 1,35 2 1 66,99 2,02 2 0

Нидерландия 64,11 2 62,96 -1,15 3 -1 65,57 2,61 3 0

Австрия 61,11 6 61,67 0,56 5 1 63,80 2,13 4 1

Дания 62,09 4 62,04 -0,05 4 0 62,59 0,55 5 -1

Финландия 61,23 5 61,40 0,17 6 -1 62,52 1,12 6 0

Германия 57,24 8 55,70 -1,54 9 -1 60,12 4,42 7 2

Франция 56,30 9 56,13 -0,17 7 2 56,78 0,65 8 -1

Белгия 54,82 11 52,13 -2,69 14 -3 56,75 4,62 9 5

Малта 53,61 12 54,08 0,47 13 -1 55,86 1,78 10 3

Обединено кралство 55,74 10 55,04 -0,70 10 0 55,02 -0,02 11 -1

Словения 53,03 13 54,10 1,07 12 1 53,64 -0,46 12 0

Чешка република 48,47 16 50,57 2,10 15 1 53,53 2,96 13 2

Кипър 51,23 14 54,71 3,48 11 3 53,17 -1,54 14 -3

Ирландия 57,57 7 55,99 -1,58 8 -1 51,25 -4,74 15 -7

Италия 46,43 17 46,45 0,02 17 0 45,63 -0,82 16 1

Испания 50,16 15 49,87 -0,29 16 -1 45,26 -4,61 17 -1

Полша 37,04 23 40,87 3,83 21 2 44,12 3,25 18 3

Словакия 42,06 20 45,37 3,31 18 2 43,55 -1,82 19 -1

Португалия 43,11 19 42,48 -0,63 20 -1 42,10 -0,38 20 0

Унгария 41,01 21 40,34 -0,67 23 -2 39,34 -1,00 21 2

Естония 36,53 25 36,98 0,45 24 1 38,92 1,94 22 2

Гърция 44,04 18 44,13 0,09 19 -1 38,27 -5,86 23 -4

Литва 40,22 22 40,38 0,16 22 0 37,00 -3,38 24 -2

Румъния 35,42 26 35,20 -0,22 25 1 32,94 -2,26 25 0

Латвия 32,38 27 29,05 -3,33 27 0 27,87 -1,18 26 1

България 36,83 24 31,31 -5,52 26 -2 27,81 -3,50 27 -1

Кохезионни страни * 41,83 20,5 41,91 0,09 20,4 0,08 41,15 -0,76 20,0 0,38

Останалите страни 57,59 8,0 57,51 -0,08 8,1 -0,07 58,22 0,71 8,4 -0,36

държава
ИКОСИП-2006 ИКОСИП-2009 ИКОСИП-2012



43 
 

Веднага прави впечатление, че в рамките на изследвания период наблюдаваме 

значителна динамика в промяната на ИКОСИП за отделни държави. Процесите 

обаче са твърде нееднозначни, като цялостната картина на развитие в ЕС 

подсказва, че има индикации за задълбочаване на проблемите. Стандартното 

отклонение от средната стойност на ИКОСИП (т.е. от 50 – средното за ЕС) през 

годините непрекъснато се увеличава – ако през 2006 то е 9,82, през 2009 вече е 

10,23, за да достигне през 2012 – 11,72. Последствията от всичко това се открояват 

на фиг. 26. Наблюдава се слаба тенденция по-високи стойността на ИКОСИП за 

2006 г. да предполагат по-голямо увеличение на резултата за 2012 г. и обратното. 

Фигура 26: Промяна на ИКОСИП между 2006 и 2012 г. 

 

С оглед на тези резултати никак не е изненадващо, че вместо да се размият 

границите между отделните групи страни през годините, наблюдаваме обратния 

процес. През 2006 г. типологична класификация по ИКОСИП би регистрирала 

значително по-малки неравенства спрямо 2012 г. между отделните групи, както и 

относително плавен преход между тях. 

За да направим още по-пряка връзка между промяната на комплексния 

социално-икономически потенциал на страните и въздействията на КП, обръщаме 

отново специално внимание на средствата, които те получават по линия на СКФ. 

Изчисленията показват, че между получените средства (измерени като процент от 

БВП) и промените в ИКОСИП за периода 2006-2012 г. няма ясно изразена 

зависимост – коефициентът на корелация между тях е -0,17. 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

30 35 40 45 50 55 60 65 70

Р
а

з
л

и
к

а
 м

е
ж

д
у

 И
К

О
С

И
П

 2
0

1
2

 и
 2

0
0

6
 

ИКОСИП 2006  



44 
 

Четвърта глава: Бъдещи насоки и перспективи пред кохезионната 

политика на ЕС в контекста на стратегия „Европа 2020” 

4.1. Връзки между стратегията „Европа 2020“ и кохезионната политика 

Стратегия „Европа 2020“, водещият политически документ за развитието на 

ЕС до 2020, се явява на практика пряк наследник на Лисабонската стратегия и има 

за цел да надгради нейните постижения. Тя има за цел да „осигури високи нива на 

заетост, производителност и социално сближаване“ до 2020 г. От гледна точка на 

практическата реализация на „Европа „2020” ЕК определя ограничен брой 

„измерими“ цели за ЕС, които трябва да се транслират и на национално равнище, 

за да се постигне максимална политическа съпричастност. 

Логично възниква въпросът до каква степен тази промяна на цялостната 

парадигма за управление на ЕС, отразена в „Европа 2020“, провокира 

трансформация на приоритетите и идейната концепция за провеждане на КП през 

новия програмен период – 2014-2020 г. Непосредствена препратка към отговора се 

съдържа в думите на Й. Хан, който заявява, че „Европа трябва да може да се 

конкурира по-добре с новите икономически сили на световния пазар, като ключов 

елемент за постигането на тази цел ще бъде по-интелигентната и целенасочена 

политика на сближаване“. Тук ясно прозира намерението през новия програмен 

период КП да се превърне в основна инвестиционна стратегия на ЕС, в ключов 

инструмент, подчинен на това да се постигнат целите на стратегията „Европа 

2020“. 

Предложената от ЕК рамка за периода 2014-2020 г. има за цел да модернизира 

функционирането на фондовете на КП. Ясно изразената връзка между политиката 

на сближаване и стратегията „Европа 2020“ дава реална възможност да се 

продължи подпомагането на по-бедните региони на ЕС и да се улесни 

координацията между политиките на ЕС. За да увеличи още повече капацитета на 

КП за изпълнение на общностните приоритети, ЕК предлага рамка за 

стратегически и интелигентни инвестиции. Това предполага въвеждането на обща 

стратегическа рамка, както и договори за партньорство между ЕК и държавите-

членки, чрез които тя да се транслира в национална стратегия. 

За програмния период 2014-2020 г. се предвижда опростена рамка с две цели 

пред СКФ, а именно: „Инвестиране в растеж и работни места“ и „Европейско 

териториално сътрудничество“. Това отразява хармонизирането със стратегията 

„Европа 2020“, която очаква всички региони да допринасят за общата цел на 

инвестиране в работни места и растеж. Друга съществена промяна е свързана с 

факта, че за регионите с БВП/ч. между 75 % и 90 % от средния за ЕС се предвижда 

нова категория за финансиране, като те се обособяват в раздел „преходни 

региони”. 
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4.2. Проблеми и перспективи за кохезионната политика на прага на 

новия програмен период – 2014-2020 г. 

Въпреки еволюционното развитие на КП през годините, пред нея все още 

стоят редица предизвикателства, които по всяка вероятност не само ще оформят 

нейния бъдещ облик, но и ще определят в голяма степен ролята и важността й в 

целия политически процес на ЕС. Едно от най-съществените предизвикателства 

пред КП, което на този етап не намира ясен и категоричен отговор, е свързано с 

традиционната за РП дилема „ефективност – равенство“. Това противоречие би 

могло да бъде разгледано в рамките на по-широкия академичен дебат – „за“ и 

„против“ неравенствата. Проектиран на операционно ниво дебатът в ЕС се свежда 

до въпроса как общностните политики ще регулират конфликта между 

ефективност и равенство и как направените компромиси ще се отразят на 

инвестиционните приоритети на ЕС. Това на практика се свежда до сложния избор 

между насочване на инвестициите към центровете на растеж, където те ще имат 

по-голяма ефективност или стимулиране на изоставащите региони с цел 

осъществяване на кохезия. 

КП се стреми да постигне едновременно и растеж и конкурентоспособност, и 

кохезия между регионите. Един по-задълбочен хронологичен поглед показва 

отчетлива промяна в парадигмата на КП. Докато преди време се акцентира 

предимно върху евентуална висока „цена от липсата на силна КП за преодоляване 

на неравенствата, то в съвремието, под влияние на Лисабонската стратегия и 

„Европа 2020“, КП все повече се пречупва през призмата на идеите за растеж и 

конкурентоспособност. Тази трансформация на политиката до степен, в която 

нейните автентични цели изглеждат забравени, този т.нар. процес на 

„лисабонизация на КП“, биха могли да доведат до неподходящи политически 

решения и сериозно да подкопаят идеята за кохезия. В крайна сметка един от най-

актуалните въпроси пред съвременната КП остава как да бъдат премахнати 

регионалните неравенства на възможно най-ниска цена. 

Търсенето на правилен и оптимален баланс и компромиси в отношението 

„ефективност – равенство“ се затруднява допълнително и от стремежа за 

постигане на устойчиво развитие. От изключителна важност е да не се 

пренебрегват тесните и разнопосочни взаимовръзки в т.нар триада „устойчивост – 

ефективност – балансираност“ и тяхното отражение в средносрочен и дългосрочен 

план върху икономическата, социална, политическа и екологична сигурност.  

Ключово средство за постигане на баланс в тази триада и същевременно 

нейна крайна цел, е териториалната кохезия. Тя би могла да играе роля на 

своеобразно свързващо звено между целите на „Европа 2020“, КП и стратегията за 

устойчиво развитие. Независимо от това, че понятието „териториална кохезия“ се 
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среща често в официалната част на „Европа 2020“, стратегията подценява 

влиянието на пространствените структури и многообразните териториални 

перспективи и предизвикателства, което на практика я прави „териториално 

сляпа“. По подобен начин връзките на териториалната кохезия с КП (а всъщност и 

с другите политики на ЕС) остават твърде общи, поради което нейният принос към 

изграждането и функционирането на КП е неясен. 

Разбирането на териториалните процеси изисква да се вземе предвид 

„променящата се география на функционалните територии“. Всичко това налага 

все повече и прилагането на един териториално диференциран подход към РП, 

адаптиран към конкретните структурни нужди и социално-икономически профил 

на всеки един от регионите. Тази концептуална ориентация прозира и в доклада 

Barca (2009), където се изказва становището за необходимост от политика, 

отчитаща местните реалности, която да представлява дългосрочна стратегия за 

стимулиране на неизползваните потенциали. Този подход, наречен „новата 

парадигма на РП“ в повечето случаи би имал значително по-голям успех 

отколкото опита за копиране на „успешни модели“ и „най-добри практики“. Тези 

концепции със силно изразен акцент върху пространствените измерения дават 

възможност да се разкрият в детайли и често пренебрегваните в КП аспекти на 

географската ефективност и справедливост. На този етап е изключително важно да 

се изработи оперативна дефиниция на „териториалната кохезия“ и общоприета 

система от индикатори. Те могат да бъдат използвани за по-добро определяне, 

стимулиране и мониторинг на ефектите от КП и секторните политики, като 

акцентът върху тяхното териториално измерение би могъл да осигури и синергии 

между тях. 

Нерешен проблем, който има съществено отношение към кохезията, остава и 

тематичната принадлежност на рурализма, чиито селищна форма и географска 

организация е разнообразна. Все още няма общоприето определение за рурален 

регион, като е необходимо да се използват повече индикатори, за да се опише 

точно цялата житейска ситуация. Проблемът се мултиплицира от факта, че новите 

страните-членки изостават значително от редица западни страни, където 

модерният рурализъм вече се е настанил в тематиката на регионалното развитие и 

земеделието и се търсят цялостни алтернативи и решения от географска, социална, 

икономическа и екологическа гледна точка.  

Същевременно трябва да се има предвид, че самият характер на дадена област 

(градска, междинна или рурална), както и отдалечеността от основните градски 

агломерации, предопределят съществуването на коренно различни пространствени 

модели на икономическа реакция към дейностите по линия на КП. Счита се, че 

градските области, както и руралните в близост го голям център, са географското 
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равнище, което е по-вероятно да бъде засегнато от промените в икономическата 

конюнктура. Това трябва да се отчита при реализацията на КП, тъй като напр. в 

рамките на даден NUTS3 регион средствата по СКФ могат да доведат до още по-

голямо изоставане на отдалечените рурални области спрямо водещия център. 

Наред с разгледаните концептуални предизвикателства и перспективи пред 

КП, следва да обърнем внимание и на някои важни аспекти, свързани пряко с 

процеса на нейната практическа реализация. Те биха могли до голяма степен да 

определят нейната насока, резултати и цялостна ефективност през новия 

програмен период. 

Но фона на всичко описано дотук, от съществено значение е програмите за 

провеждане на КП да включват по-детайлни регулации за въвличане на местното и 

регионално равнище в процеса на планиране, взимане на решение, прилагане, 

мониторинг и оценка на резултатите. С оглед оптимизирането на КП е необходимо 

също така да се постигне по-голяма опростеност и гъвкавост при прилагането й. 

Друго сериозно предизвикателство е свързано с факта, че планирането на равнище 

ЕС все още е твърде фрагментирано, некоординирано и разпръснато между 

множеството секторни политики. За преодоляването на този проблем би могла да 

спомогне евентуална концентрация на КП върху ограничен брой теми, които са от 

ключово значение за ЕС. 

За успешното справяне с всички дотук изброени предизвикателства, от 

огромно значение е изграждането на силна и устойчива мрежа от модерни и 

способни институции във всички региони, което да гарантира наличието на 

поддържаща политика и институционална среда за реализация на проектите. 

Изключително красноречив пример за важността на административния капацитет 

изразява един друг от сериозните проблеми пред КП – усвояването на СКФ. Фиг. 

28 показва равнището на усвояване на СКФ, като силно впечатление прави, че то е 

най-ниско в двете най-бедни страни в ЕС – България и Румъния. Същевременно от 

по-новите страни-членки на ЕС единствено Естония и Литва реализират висока 

усвояемост на  средствата. 

От друга страна самият механизмът на действие на СКФ крие рискове, 

свързани с реалното използване на пълния потенциал на фондовете по места. В 

принципите на разпределяне на средствата е заложена опасността местните власти 

да бъдат стимулирани да задържат определено равнище на БВП/ч. (под 75% от 

средното за ЕС), за да получават средства по фондовете или пък да манипулират 

данните с цел да не прекрачат установения праг. Друг важен риск е свързан с 

т.нар. „ефект на заместване“, който може да се случи когато страна планира 

инвестиции в даден проект, но впоследствие, след като получи финансиране за 
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регионално развитие по СКФ, използва единствено европейските средства, без да 

направи допълнителни собствени инвестиции. 

Фигура 28: Усвояване на средствата по СКФ (като % от предвидените за 2007-2013) 

 

Спорен остава и въпросът доколко механизмът на действие и 

инвестиционните приоритети по линия на КФ способстват за постигане на 

основната му цел - да намали икономическите и социални различия и да насърчи 

устойчивото развитие. Въпреки че КФ е предназначен за страните-членки, чийто 

брутен национален доход на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС, то 

комплексното му пространствено въздействие далеч не е така еднозначно.  

Бъдещото формулиране на адекватна, силна, целенасочена и работеща КП 

изисква активното използване на задълбочени научни подходи за измерване на 

ефектите от процеса. Трябва да се дефинират предварително ясни и измерими 

цели и система от общи индикатори за отчитане на резултатите. Необходимо е да 
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се обработва широк набор от многомерни данни, свързани в хронологично и 

хорологично цялостна система, която да позволи да се обхванат комплексни 

феномени, тематични цели, разнородни стратегии и процеси, които представляват 

интерес за КП. В момента все още се чувства липсата на достатъчно индикатори 

на регионално равнище, които да отразяват различните измерения на 

регионалното развитие (икономическо, социално, екологично, демографско и т.н.). 

Това е съществена пречка пред създаването на комплексна оценка за 

въздействието на КП на регионално равнище, която би трябвало не само да 

съпровожда прилагането на програмите на КП, но и да бъде предварително 

планирана, с ясни параметри и методология. 

В заключение, не трябва да забравяме, че процесът на осъществяване на 

социално-икономическа кохезия е силно зависим от множество детерминанти 

извън сферата на икономиката. Социо-културните особености, нееднородният 

етно-конфесионалния състав на населението, различията по отношение на 

манталитет, ценностна система, стереотипи, модел на организация на обществения 

живот, навеждат на мисълта, че кохезията (дори само в нейния социално-

икономически аспект) е непостижима в нейната идеалистична форма. Всичко това 

обаче не намалява значимостта на идеята за сближаване, а по-скоро подсказва, че 

е важен самият процес на напредък към тази „утопия“, че е полезен стремежът към 

постигане на една по-справедлива система на разпределение на благата. 

Заключение 

Пространствените икономически теории използват многостранни подходи и 

дават множество различни трактовки в стремежа си да определят детерминантните 

фактори за наличието на териториални неравенства. Тези подходи и модели обаче 

предлагат ограничени възможности за обяснение на неравенствата и правят 

нееднозначни прогнози за развитието на процесите в отворените икономики, така 

че дали на практика имаме безусловна или условна конвергенция или пък 

дивергенция остава въпрос на правилни емпирични изследвания. 

Динамиката на регионалните различия в ЕС отразява както цялостните 

тенденции в икономическото развитие на Общността, така и спецификата на 

характерните за страните процеси в отделните фази на европейската интеграция. 

Изследването показва, че икономическата активност все още е неравномерно 

разпределена в пространството, като налице е силна поляризация и ясно изразен 

модел „център – периферия“, което легитимира необходимостта от активна КП. 

Ретроспективният анализ показва, че КП е преживяла радикална 

трансформация в исторически план. Като ключови детерминанти на този 

многопластов процес бихме могли да определим предизвикателствата от 
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различните вълни на разширяване на ЕС, развитие на концепциите за функцията 

на публичните интервенции, промяна на парадигмата на регионалната политика и 

география, трансформация на ролята на различните актьори в политическия 

процес. След повратните реформи от 1988 г. постепенно се увеличават 

прогресивно обхвата, ресурсите и комплексността на интервенциите на ЕС, 

целящи да стимулират конвергенцията, преструктурират регионалните и местни 

икономики и подкрепят междурегионалното и транснационално сътрудничество. 

С важно значение за провеждане на КП са съвременните концепции и 

принципи, заложени в модела на нейното функциониране. Докато 

организационните и функционални системи за планиране и реализация на 

програми за развитие се различават в голяма степен, изискванията при 

предоставяне на европейски средства генерират силен конвергентен натиск чрез 

концепциите като многогодишно интегрирано планиране, партньорство, 

координация, мониторинг и оценка, споделяне на добри практики. 

Изследваните политическите аспекти на оценката на КП категорично 

демонстрират силното й въздействие върху трансформацията на РП на страните-

членки. Въпреки че процесът на „европеизация“ не е еднозначен, постепенното 

инфилтриране на европейските норми, ценности, принципи, практики и стремежи 

към по-ниските равнища предоставя неоспорими доказателства за засилващата се 

роля на КП. 

За разлика от политическите аспекти на въздействие на КП, оценката за 

икономическите ефекти от нейното провеждане е значително по-противоречива. 

За да се разкрие същинската роля на КП и връзката й с конвергентните процеси, 

настоящото изследване използва регресионни дисконтинуитетни модели, търси 

корелационни зависимости между средствата по СКФ и процесите, както и 

анализира промените и прави съпоставки на стойностите на основния 

икономически индикатор – БВП/ч. преди и след присъединяването на дадена 

страна към ЕС. Резултати показват, че дори в периодите на добре изразена 

конвергентна тенденция на дадено равнище, нямаме достатъчно неоспорими 

доказателства да отдадем водещо значение на КП в този процес, като нейната роля 

остава слаба. Въпреки че КП има значително по-голям потенциал, то в сегашния 

си вид тя не работи ефективно и не е реалистично да се очаква, поне в 

краткосрочен и средносрочен план, СКФ да бъдат единствен и основен фактор за 

преодоляването на пространствените диспропорции в икономическото развитие. 

Оценяването на отделните аспекти на КП е изключително важно от гледна 

точка разкриването на конкретни проблеми в механизма на нейното 

функциониране. Една цялостна оценка на въздействието на политиката обаче би 

трябвало да има комплексен характер, който да отразява по-пълно нейната 
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концептуална същност и широкообхватна роля в общественото развитие. Именно 

това провокира стремежът в настоящото изследване да бъде предложена 

методология за съставяне на комплексна оценка. Тя се базира на авторски 

алгоритъм за изчисляване на агрегиран ИКОСИП. Калкулираните стойности на 

ИКОСИП за 2006, 2009 и 2012 г. за всяка една страна показват ясно, че 

съществува тенденция за задълбочаване на различията в социално-икономическия 

потенциал между отделните държави. Нещо повече, типологичната класификация 

на страните, направена на базата на ИКОСИП-2012 г., показва, че може ясно да 

разграничим цели четири отделни групи страни (всяка от тях с две подгрупи), 

между които съществуват огромни различия. 

Противоречивите оценки на въздействието налагат да се обърне сериозно 

внимание на проблемите и перспективите пред КП на прага на новия програмен 

период – 2014-2020 г. Анализите показват, че бъдещата роля на КП ще бъде 

обусловена до голяма степен от все по-тясната й връзка със стратегията „Европа 

2020“. От една страна това има своите положителни страни, тъй като КП може да 

предостави фокус за интегрирането на широкия спектър от политики, необходими 

за постигане на целите на „Европа 2020“. От друга страна обаче, тези 

обстоятелства, наред със стремежа за излизане от икономическата криза и силната 

ангажираност за постигане на висока ефективност, правят на практика КП 

подчинена на „Европа 2020“ и нейните лайтмотиви за растеж и 

конкурентоспособност. От първостепенно значение за бъдещото развитие на КП е 

балансирането и оптимизирането на компромисите по линията „растеж – 

устойчивост – равенство“, както и възприемането на териториите като уникални 

комплекси, проблемите на които не могат да бъдат разрешени с универсална, 

пространствено необременена формула. Само по този начин КП може да се 

превърне реално в политика на планиране и управление на процесите, а не на 

тяхното следване. 

В заключение трябва да подчертаем, че бъдещите планове и стратегии за 

развитие на КП трябва да бъдат по-тясно свързани с ясно дефинирани 

интердисциплинарни научни методологии и подходи. По-доброто разбиране на 

актуалните процеси и конюнктурата, на интегрираното влияние на социалните, 

икономически, политически и екологични фактори, би могло да послужи като 

основа за консолидиране на различните интереси, гледни точки и подходи, за 

реформиране на КП, както и за намиране на креативни начини за преход към по-

висока социално-икономическа стабилност, устойчивост и кохезия. Всичко това е 

от съществена важност, тъй като КП е не само една от най-значимите сфери на 

интервенция от страна на Общността, но резултатите от нея биха могли да 

предопределят в голяма степен и бъдещия модел на развитие и интеграция в ЕС. 
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Справка за приносите на дисертационния труд 

Въз основа на извършеното изследване могат да се очертаят следните научни 

приноса: 

– системен и сравнителен анализ на разнородни теоретични постановки, 

третиращи факторите и динамиката на пространствените диспропорции, с акцент 

върху ключовите механизми на трансмисия в отворените икономики; 

– анализ на еволюцията и реформирането на КП, като са изведени водещите 

мотиви, естеството и насоката на тенденциите, характерът и значението на 

промените и са разкрити съвременните предизвикателства в контекста на 

стратегия „Европа 2020“; 

– оценка на политическите аспекти на влиянието на КП, като чрез подбор на 

конкретни критерии за регистриране и оценяване степента на европеизация на 

държавните регионални политики са приведени доказателства за нейното значимо, 

макар и разнопосочно въздействие; 

– систематизация на изследователския опит и подбор на подходи за оценка 

на икономическата ефективност от КП, като чрез детайлен анализ на 

конвергентните процеси за 2000-2012 г. се доказва, че нейното въздействието е от 

слабо до незначително, т.е. че на практика не е ефективна в сегашния си вид; 

– апробация на специфичен авторски методологичен алгоритъм за оценка на 

комплексното социално-икономическо въздействие на КП, чрез което се 

потвърждава, че тя не способства за постигането на кохезионните цели. 

Посредством специално разработения ИКОСИП е извършена и класификация на 

страните от ЕС, демонстрираща значителното им разслоение в 4 ясно изразени 

типа с 8 прилежащи подтипа и мястото на България. 


