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◉ Какво е развитие?

◉ Какво развиваме?
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◉ Езиково тълкуване

◉ процес, в който даден обект нараства или се променя и в 
същото време става по-комплексен и напреднал

◉ преход от едно състояние или етап в следващ, който
обикновено е по-висок, по-сложен и е съпроводен от 
количествени и качествени изменения 
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◉ Развитието като глобален процес

◉ процес, създаващ растеж, позитивна промяна или 
добавяне по отношение на физически, икономически, 
социални и демографски компоненти и компоненти на 
околната среда 
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◉ Политическа теория
◉ процес на растеж и положителна промяна в 

различните компоненти на обществената система –
икономика, околна среда, социално и демографско
измерение, т.е. значението му не се отнася само до една
единствена перспектива на състоянието на обществото.

◉ комплексен процес с цел да подобрява качеството на 
живот на населението, вкл. и по отношение на 
икономическо състояние – заетост, доходи, като в 
същото време създава възможности за опазване на 
наличните ресурси – природни, човешки, културни
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◉ В обхвата на дефинициите се включва и 
осигуряването на достъпа на представители на 
различните социални групи до основни публични
услуги като образование, здравни и социални услуги, 
жилища и благоустройство
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◉ Комплексност

◉ Качество - фокусът на развитието е съсредоточен
върху качеството

◉ „Растежът означава да станеш по-голям, а развитието
означава да станеш по-добър – или нарастване на 
качеството и разнообразието.“ (Local Government 

Commission 2004: 1) (local government association in 

the United States)
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◉ дефиниращите елементи, които конструират
понятието се променят с времето, формирани от 
критики, дебати, опит и еволюция

◉ конкретните понятия са детерминирани освен от 
времето мястото и от конкретни социални групи и/или 
социални интереси
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◉ 19 век – фокусиране на развитието върху икономическите
измерения – индустрилна революция и основи на географското и 
социално неравенство 

◉ 20 век – задълбочаване на неравенствата и най-чести 
инструменти за преодоляването им - насърчаване на 
икономическия растеж на национално ниво и преразпределянето
на публични блага и подкрепа към изоставащите региони

◉ 90-те години на 20 век – глобализация

◉ 21 век - инкорпориране в дефиницията на устойчивостта и 
подходи за интегриране на икономическите, социалните и 
екологичните подходи
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◉ пространството е неразделна съставна част на отношенията и 
процесите в областта на икономиката, социалните отношения, 
екологията, политиката и културата

◉ значението на пространственото измерение като причинно-
следствен фактор на икономическия растеж

◉ разрешаване на конкретни проблеми в краткосрочен план, 
особено когато са фокусирани върху ограничени целеви групи
или територии, може да възпрепятства намирането на 
комплексни и устойчиви отговори на проблемите на развитието
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◉ териториално развитие - еволюцията на териториите във всички
техни измерения (икономическо, социално, екологично и 
географско), а наблюдението и последващите анализи на 
тенденциите на териториалното развитие са посочени като
пряко необходими за изработване на политика за териториално
развитие

◉ изискване за координация между различните секторни политики 
на съответните територии
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Посока на формиране 

на концепциите

Основни фактори за развитие

Традиционни екзогенни 

неокласически модели

отгоре-надолу Физически капитал/ инфраструктура

Работна сила

Привнесен/ външен технологичен прогрес

Агломерационни модели отгоре-надолу Агломерационни ефекти в резултат на външни икономии от 

мащаба или недостатъци

Модели на ендогенен

растеж и развитие

отдолу-нагоре Човешки капитал

Технологии с ендогенен произход

Мрежи

Капитал, основан на социалните отношения

Географска близост

Клъстери

Регионални иновационни 

модели

отдолу-нагоре Предприемачество

Иновационен капацитет

Иновационен процес

Разпространение на знание

Knowledge spillovers

Местно/ локализирано/ на място интерактивно обучение

50-те

60-те

70-те

90-те
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◉ Специфична форма на икономическо развитие, която се основава
преди всичко на вътрешните ресурси на дадена територия: 
природни ресурси и суровини, човешки ресурси с техните
характеристики – ниво на образование и компетенции, 
съществуващи предприятия, иновационен капацитет, състояние
на околна среда и условия за развитие на различни видове
туризъм.

◉ Теорията за ендогенния растеж се основава върху
недостатъците, които екзогенните фактори оказват върху
дългосрочния икономически растеж
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◉ модел, съгласно който дългосрочният растеж е движен основно
от натрупване на знания и очаквано максимизиране на 
печалбите, ориентирано към бъдещето.

◉ в по-голяма степен акумулиране на знание и адаптивен 
човешки капитал, отколкото натрупване на материални активи –
производствени бази и оборудване. 

◉ фокус върху инкорпорирането на технологичния прогрес в 
моделите за икономически растеж и подчертана значимост на 
технологичните промени и знанието като ключов ендогенен
фактор за развитие
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◉ В допълнение към традиционите: инфраструктура, индустриална
специализация, централно местоположение, агломерационни
центрове

◉ териториална организация, която отразява „меките“ връзки в 
социално-икономическата система като:

◉ предприемачески способности, 
◉ качества на човешките ресурси, 
◉ взаимоотношения и умения на местните участници в процесите
◉ капацитет за натрупване на знания
◉ капацитет за взимане на решения - местните заинтересовани страни

да ръководят процеса на развитие
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◉ по-често е инструмент за усилване ефективността на 
конвенционалното развитие чрез насочване на обичайните
комбинации от развитие на инфраструктура, безвъзмездни помощи, 
заеми и услуги в подкрепа на местния бизнес и местните общности, като
тези елементи биват специфично адаптирани към местния социален и 
културен контекс

◉ включва съществуващи локално възможности за развитие, местен
контрол над процеса на развитие и задържане на постигнатите ползи в 
местната общност, основавайки се на разбирането, че дългосрочните
печалби от развитие вероятно ще бъдат осигурени по-ефективно
чрез насърчаване на местното предприемачество, отколкото чрез 
стимулиране работата на клонове на международни фирми в региона
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◉ Специален доклад на Европейската сметна палата, юли 2022 г.

◉ Подходът LEADER за ВОМР насърчава ангажираността на местно ниво, но няма
достатъчно данни за допълнителните ползи – високи административни текущи
разходи, продължителни процедури, по-ниска ефективност отколкото финансирането
насходни проекти чрез други програми, сравнително ниска представителност на МИГ 
за съответната общност – слабо включване на младите и жените

◉ В същото време отговорът на ЕК – видими подобрения в местното управление и 
социалния капитал, ангажираност на множество членове на местно ниво, местни
органи, социални и бизнес сдружения, фирми и граждани, инвестици в хора, 
колективно знание в селските територии

◉ Тоест основни фактори на ендогенното развитие могат да бъдат разглеждани като
допълнителна стойност от прилагането на ВОМР
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◉ териториите на МИРГ трябва да са достатъчно малки, за да улеснят преките контакти между 
ключови заинтересовани страни, но достатъчно големи, за да позволят ендогенно развитие 

◉ стратегиите да са фокусирани върху територията и нейните жители, а не върху икономически
сектор или вид дейност

◉ местното партньорство трябва да е представително за общността – основни икономически сектори
и свързани с тях, НПО, групи, местни власти, младежи, жени, уязвими групи

◉ Ключовите области:

◉ климатични промени и адаптация към тях
◉ чисти водни басейни, опазване на биоразнообразието
◉ устойчиви хранителни вериги
◉ развитие на бизнес възможности, вкл.  секторите на синята икономика
◉ създаване на място за младите и социално включване за представителите на цялата общност
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◉ Искаме ли да задържим младите – кое е важно за тях – проучване, дискусия, списък; кое 
от изведените неща може да бъде финансирано

◉ Искаме ли да осигурим достоен доход на хората в края на трудовия път

◉ Искаме ли да задържаме резултатите, продуктите и знанията, натрупани чрез 
осъществяваните проекти в границите на територията – как да направим това? 
Споделяне и учене – знанията и уменията остават там, където са хората и 
организациите

◉ Искаме ли да отворим територията към случващото се по света – как?
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◉ Различни ли са? С какво и защо?

◉ Какъв е фокуса на Стратегиите?

◉ Защо са необходими като отделен документ?

◉ секторните приоритети
◉ диверсификацията на икономиката
◉ синята инокомика и връзките с науката
◉ хоризонталните приоритети – фокусирани през секторите Рибарство и аквакултури

◉ А какво правим в случаите, в които на една територия се разработва ПИРО, 
Стратегия по ЕЗФРСР и Стратегия по ЕФМДР?
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◉ Допустимо ли е?

◉ Възможно ли е?

◉ Необходимо ли е?
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