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Анотация на учебната дисциплина:
Учебната дисциплина “География на промишлеността в България” е
избираема в учебния план на специалност География. По своето съдържание тя
представлява продължение и конкретизация на учебния материал от дисциплината
“Социално-икономическа география на България”.
Промишлеността на България е основен, структуроопределящ отрасъл на
националната икономика. С лекционния курс “География на промишлеността в
България” се цели да се задълбочат знанията на студентите за генезиса, развитието,
териториалната организация и регионалното управление на отрасъла, формиращ
значителна част от брутния вътрешен продукт на страната. По този начин се прави
опит да се откроят по-релефно научно-методичните основи на географския анализ
на промишлеността и същевременно убедително да се докажат приложните страни
и значение на географските изследвания и научни резултати.
В структурен план учебното съдържание на курса е разпределено в три
основни раздела. Първият разглежда въпросите за същността и структурата на
промишленото производство, изясняват се различията, които съществуват между
индустрия и промишленост в България, изучават се въпросите за факторното
влияние върху териториалната организация на промишлеността, както и методите
за географски анализ на промишлеността и измерването на регионалната
ефективност на промишленото производство. Вторият раздел е посветен на
генезиса и отраслово-териториалната структура на промишлеността в страната. В
третия раздел подробно се анализира регионалната организация и регионалното
управление на промишлеността в България. Специално внимание се отделя на
изучаването на регионалното и регионално-отрасловото преструктуриране на
промишлеността в страната в условията на пазарна организация и управление на
националната икономика.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Териториална организация на икономиката; Социално-икономическа
география на България; Природна география на България; Обща и тематична
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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картография.
 да работят с информационни източници; да използват информационни
технологии, да съставят тематични карти.

Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 Географските условия и ресурси при генезиса, историческото развитие и
съвременната отраслова и териториална организация на индустриалните
производства и дейности в България
 Основните моменти, свързани с регионалното управление и регионалната
ефективност на отрасъла
 Ще познават по-детайлно научно-методичните основи на географския
анализ на промишлеността
 Ще знаят какво е влиянието на факторите върху териториалната организация
на отрасъла
 Източниците на емпирична информация за индустрията









2. ще могат:
Да изясняват различията, които съществуват между индустрията и
промишлеността в България
Да прилагат методите на регионален анализ на промишленото производство
Да предлагат възможности за регионално и регионално-отраслово
преструктуриране на промишлеността в променените условия на пазарна
икономика и на предстоящите европейски реалности на българското
стопанство
Да изследват районите в индустриален упадък, като разработват примерни
регионални планове за тяхното бъдещо развитие
Да организират, провеждат и научно да обработват емпирични резултати от
анкетно проучване;
Да извършват SWOT и STEP - анализ на индустриални региони,
производства и дейности;
Да ползват специализиран софтуер.
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Учебно съдържание
№
1.

2.

Тема:
Лекции
Методични и теоретични въпроси при
териториалното развитие на промишлеността в
България
1. Предмет и задачи на лекционния курс
“География на промишлеността в България”. Географски
методи за изследване и анализ на регионалните
промишлени системи.
1 час
2. Структурни
изменения в развитието на
промишлеността в България. Съвременни тенденции в
териториалното
и
отрасловото
развитие
на
промишлеността. Място на промишлеността в системата
на националното стопанство. Географски изследвания на
промишлеността в България.
1 час
3. Класифициране и интерпретиране на факторното
влияние върху териториалното (регионално) развитие на
промишленото производство в България. Статистически
методи за измерване на влиянието на природните,
социално-икономическите,
научно-техническите
и
екологичните фактори. Регионални информационни
системи за управлението на промишлеността в България.
Картографиране на промишлеността.
1 час
Производствена и териториална структура на
индустрията в България
4. Възникване и развитие на промишленото
производство в България - периодизация и характерни
особености.
2 часа
5. Структура и териториална организация на
производството на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия. Продуктова и териториална
ешелонизация на производствения процес.
2 часа
6. География на леката промишленост в България
(текстилна и трикотажна, шивашка, кожарска, кожухарска
и обувна промишленост). Значение, място и функции на
отраслите в националното стопанство. Възникване и
териториално развитие на леката промишленост в
България. Степен на влияние и класификация на
факторите за локализация. Териториална организация на
леката промишленост в България. Регионална структура и
регионална стратегия за развитието на отрасъла. 2 часа
7.
География
на
дърводобивната,
дървообработващата
и
целулозно-хартиената
промишленост в България. Място и функции на отраслите

Хорариум
3 часа

19 часа

4

в националната икономика. Структура на горското
стопанство в България. Възникване и териториално
развитие
на
отраслите.
Отраслово-териториална
структура. Регионална структура и регионална стратегия
за развитието за развитие.
2 часа
8.
География
на
химическата
и
нефтопреработвателната промишленост. Място на
отрасъла в националната икономика. Възникване и
отраслово-териториално
развитие.
Фактори
за
локализация на химическите предприятия и фирми.
Производствено-технологични
и
икономически
особености на отрасъла. Форми на отраслова и
териториална организация на химическата промишленост
в България. Регионална структура и регионална стратегия
за развитието на отрасъла..
2 часа
9. География на металургията и машиностроенето
в България. Производствено-технологични, технически и
икономически особености. Място на металургията и
машиностроенето в националната икономика. Суровинна
база. Фактори за териториално развитие. Производствена
и териториална структура. Преструктуриране на
отраслите. Регионална структура и регионална стратегия
за развитието на металургията и машиностроенето в
България.
2 часа
10. География на енергетиката в България.
Възникване и териториално развитие. Производственотехнологични и социално-икономически особености на
отрасъла. Място, значение и функции на енергетиката за
икономиката на страната. Фактори за териториална
организация на отрасъла. География на енергийните
източници,
производство
и
потребление
на
електроенергия. Енергийна ефективност. Регионална
структура на енергетиката в България.
2 часа
11. География на промишлеността за строителни
материали. Място и функции на отрасъла в националното
стопанство. Възникване и териториално развитие.
Геоекологична оценка на суровинната база на отрасъла.
Фактори за териториално развитие. Отрасловотериториална структура. Регионална структура и
регионална стратегия за развитието на промишлеността за
строителни материали в България.
2 часа
12. Други отрасли на промишлеността в България
(стъкларска и порцеланово-фаянсова, полиграфическа
промишленост). Възникване и териториално развитие.
Отраслово-териториална и регионална структура. 1 час
13. География на строителството в България.
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Технически, технологични и икономически особености.
Място и функции на отрасъла в националното стопанство.
Форми на отраслова и териториална организация на
строителството в България. Регионална структура. 2 часа
3.

1.

Регионална
организация
и
регионално
управление на промишлеността в България
14. Преход от централизирано към регионално
управление на промишлеността в България - същност и
основни насоки. Научни и методични основи за
разработването на регионален проект за организация и
управление на промишленото производство.
2 часа
15. Регионално преструктуриране и регионално
адаптиране на индустрията в България към ЕС. Основни
тенденции, етапи на развитие и интегриране. Преход към
експортно-ориентиран
модел
на
развитието
на
индустрията в България.
2 часа
16. Индустриално – депресивни райони.
Пространствена идентификация, ресурси, състояние и
възможности за развитие.
3 часа
16. Географски основи на Националната стратегия
за развитие на индустрията в България.
1 час

Упражнения
Семинарни занятия:
Географски методи за изследване на
индустрията и промишлеността в България. Балансови,
статистически, картографски и др. методи.
4 часа
Влияние и значение на географското
(политическо, икономическо, транстортно и екологично)
положение на страната и нейните региони върху
производствената и териториална структура на
индустрията в България.
2 часа
- Развитие и структурата на промишлеността в
България. Ролята на ЕС, ЧИС и др. за съвременното
състояние на индустрията в България
6 часа
- Производствена и регионална адаптация на
индустрията в България в европейското икономическо
пространство. Регионална промишлена интеграция между
балканските страни.
4 часа
ГИС в организацията и управлението на
индустрията
в
България.
Клъстеризация
на
индустриалното производство – регионални особености и
производствени направления.
4 часа

8 часа

20 часа
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2.

Практически занятия
отраслово-териториално
изследване
на
промишлеността в България. Изчисляване на индексни на
отраслово отклонение, териториална специализация,
териториална концентрация.
5 часа
- стратегическо регионално прогнозиране
и
планиране на индустрията в България. Разработване на
регионални планове и проекти.
5 часа

10 часа

Конспект за изпит
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Въпрос
Предмет, методи и задачи на учебната дисциплина “География на
промишлеността в България”.
Структура на промишлеността в България - НКИД. Място на
промишлеността в националното стопанство - методи за измерване. Основни
индикатори.
Преглед на географските изследвания на промишлеността в България.
Съвременни проучвания индустриалното производство.
Периодизация на промишленото производство в България - регионални и
отраслови изменения. Съвременни тенденции в териториалното и
отрасловото развитие на промишлеността в България.
Индустриално – депресивни райони. Идентификация, ресурси, състояние и
развитие.
Класификация и измерване на факторното влияние върху регионалното
развитие на промишленото производство в България.
Регионални информационни системи за организация и кординиране на
промишленото развитие в страната.
Регионални промишлени клъстъри - същност, цели и реализация.
Иновации, дифузия на иновациите в промишленото развитие, специализация
и комплексност.
Регионална ефективност на промишленото производство - методи на
измерване.
География на енергетиката в България - регионална структура и регионална
ефективност на отрасъла.
География на химическата промишленост - форми на отраслова и
териториална организация. Регионална ефективност на химическата
промишленост в България.
География на металургията и машиностроенето в България. Фактори за
териториално развитие и регионални приоритети. Влияние на
чуждестранните инвестиции за развитието на отрасъла в България.
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13.

Териториална организация на производството на строителни материали.
Геоекологична оценка на производствения процес.

14.

Териториална организация на дървообработващата и целулозно-хартиената
промишленост в България. Регионална структура и регионални приоритети в
развитието на отрасъла
География на текстилната промишленост. Особености на производствения
процес - ешелонизация. Регионална структура.
Производство на хранителни продукти. Отраслова и териториална структура.
Регионални клъстъри при производството на храни.
Други отрасли на промишлеността в България. Структура и регионални
особености.
Регионални модели за преструктуриране на промишленото производство в
България.
Стандарти в промишлеността в съответствие с изискванията на Европейския
съюз.
Регионални програми за развитието на промишлеността в България.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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