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1.

Използвани съкращения

БВП

- брутен вътрешен продукт

БДС

- брутна добавена стойност

ЕТП

- ежедневни трудови пътувания

НСИ

- Национален статистически институт

ОИСР

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ООН

- Организация на обединените нации

ОСП

- обща селскостопанска политика

РПТ

- Райони на пазара на труда

ФГР

- Функционални градски райони

ФПЧ

- фини прахови частици

ЦУР

- Цели за устойчиво развитие

DG AGRI

- Directorate-General for Agriculture and Rural Development (Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“)

DG MARE

- Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (Генерална дирекция
„Морско дело и рибарство“)

DG REGIO

- Directorate-General for Regional and Urban Policy (Генерална дирекция
„Регионална и селищна политика“)

EU-LFS

- European Union Labour Force Survey (Европейско наблюдение на работната сила)

EU-SILC

- European Union Statistics on Income and Living Conditions (Европейско
наблюдение на доходите и условията на живот)

FAO

- Food and Agriculture Organisation (Организация по прехрана и земеделие към
ООН)

FUA

- Functional Urban Area (Функционални градски райони)

ILO

- International Labour Organization (Международна организация на труда)

JRC

- Joint Research Centre (Съвместен изследователски център към Европейската
комисия)

LAU

- Local Administrative Units (Местни административни единици)
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NUTS

- La nomenclature des unités territoriales statistiques (Класификация на
териториалните единици за статистически цели)

OECD

- Organisation for Economic Co-operation and Development (Организация за
икономическо сътрудничество и развитие)

2.

Европейска нормативна уредба, определяща дефинициите и реда за
единното прилагане на териториалните типологии за статистически цели
Законовата рамка за събиране и разпространение на данни на ниво по-детайлно от

националното се базира на административните региони (регионите на различните нива по
NUTS), като Регламентът датира от 2003 година. Класификацията по NUTS се актуализира
обикновено на всеки три години от делегиран акт на Европейската комисия (EK) за приемане
на промени в териториалната структура на държавите членки. Така нареченият Регламент
TERCET, който допълва Регламента за NUTS, е публикуван през декември 2017 година. 1
Посредством този законодателен акт различни териториални типологии като грид клетките от
селски тип, клъстерите от градски тип и градските центрове, основани на координатната мрежа;
степента на урбанизация, градовете и техните функционални градски райони (ФГР) (от
английски - Functional Urban Areas (FUAs) и крайбрежните райони, базиращи се на местни
административни единици като общини и населени места (LAU Local Administrative Units); на
градските и селските региони, метрополните региони и крайбрежните региони, основаващи се
на NUTS, биват включени в Регламента за NUTS2. Регламентът за изпълнение на TERCET,
публикуван през 2019 г., задава единните условия за хармонизирано прилагане на
териториалните типологии.3
Различните териториални типологии се използват за обобщено представяне на данни за
индивидуални териториални и административно-териториални единици и позволяват анализи
по тип район или регион, улавяйки спецификата на териториите и адресирайки характерните за
тях проблеми. Градските крайморски територии срещат различни предизвикателства в
сравнение с селските планински територии, но вероятно споделят общи проблеми със
столичните метрополни региони. Общите хармонизирани дефиниции на ЕК за различните
типове райони и региони гарантират международна сравнимост на данните. През последните
Регламент (ЕС) 2017/2391 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet), OJ L 350, 29.12.2017.
2
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на
обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), OJ L 154, 21.06.2003.
3
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1130 на Комисията от 2 юли 2019 година относно еднаквите условия за
хармонизирано прилагане на териториалните типологии съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския
парламент и на Съвета, C/2019/4877 OJ L 179, 3.07.2019, p. 9-11.
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години обхватът на хармонизацията се разширява глобално посредством съвместната работа на
Европейската комисия с Организацията по прехрана и земеделие (FAO), Международната
организация по труда (ILO), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(OECD), инициативата ООН-Хабитат (UN-Habitat) и Световната банка за разработване на
глобална методология за дефиниране на градовете и селските райони4.
Териториалните типологии са базирани на ясни алгоритми, които трансформират, или
иначе казано превеждат, гъстотата на населението на всеки един квадрат от територията със
страна 1 километър, в териториални класификации на самите грид клетки, на местните
административни единици и на регионите от ниво NUTS 3. Важно е да се отбележи, че тъй като
географското разпределение на населението (особено в нашата срана) следва особеностите на
релефа, териториалните класификации отразяват и редица морфологични особености на
територията като наличие на пресечен релеф, стръмни склонове, изолирани долини и т.н.
Освен споменатите по-горе типологии, включени в Регламента TERCET, ЕК и редица
страни членки и партньорски организации използват няколко допълнителни типологии за
статистически и аналитични цели, проектирани да адресират специфични характеристики на
NUTS 3 регионите. Това са класификациите на граничните, планинските и островните региони.

Видове териториални типологии

3.

В логиката на производство на териториалните типологии са налице са два основни
елемента:


Една и съща пространствена единица (дадена клетка с площ 1 квадратен километър,
район - местна административна единица или регион от ниво NUTS) може да
принадлежи само на един клас от съответната типология, т.е. налице е непрекъснато
разпределение.



Всички типологии (с изключение на тази, дефинираща крайбрежните местни
административни единици) се основават на гъстотата на населението на площ от 1
квадратен километър. Всеки алгоритъм се прилага индивидуално към съответното
териториално ниво, т.е. не се прибягва до каквото и да е автоматично агрегиране на
резултати от едно териториално ниво към друго. Например едно множество селски
райони в даден NUTS регион не предопределя класифицирането на NUTS региона като
селски.

4

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/global-city-and-settlement-definition
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В редица научни разработки понятията район и регион все още се използват като
синоними.

Настоящата

публикация

изключва

тази

възможност,

като

използваната

терминология следва официалния превод на български от Регламента ТERCET. При
разработването на регионални политики, и в частност на политиките за териториално
сближаване, проблематиката, свързана с използваните терминология и дефиниции е още покомплексен. Например при кандидатстване по програмите за развитие на земеделието и
селските райони и региони държавите членки имат правото да използват като база
националните дефиниции за този тип територии, докато в същото време данните по
териториални типологии, които Евростат публикува, са основани на Европейските
хармонизирани дефиниции. Това положение затруднява програмирането и мониторинга на
териториалното сближаване през призмата на територии, споделящи общи характеристики.
Друг аспект по отношение на използваната терминология е, че за предходния програмен период
(20214 - 2020 г.) беше прилаган терминът „изостанали селски райони“, което по презумпция
окачествява селските райони като недоразвити и в позиция на догонващо развитие в сравнение
с други категории райони. От друга страна и в големите градове също има квартали с високи
равнища на бедност и безработица, без санитарни условия, интернет или иначе казано - градски
начин на живот, които също изискват вниманието на политиците, подкрепено със също толкова
качествени и сравними данни както тези за селските територии. Затова е необходимо
унифицираното използване на терминологията и правилното интерпретиране на регионалните
данни.
Следващите точки съдържат информация относно единните условия за хармонизирано
прилагане на териториалните типологии, както са дефинирани в Регламента TERCET. Подетайлни обяснения и нагледни примери са достъпни в Методологичния наръчник5 на Евростат
от 2018 година, посветен на териториалните типологии. Класификациите, представени на
изображенията по-долу, се основават на грида на населението от Преброяване 2011 и предстои
да бъдат актуализирани с окончателните резултати от Преброяване 2021 и актуалните граници
на съответните териториални и административно-териториални единици, които служат като
градивни компоненти на различните териториални типологии.

5

Methodological manual on territorial typologies - 2018 edition https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manualsand-guidelines/-/KS-GQ-18-008

5

3.1. Типология, основана на координатната мрежа
Тази типология класифицира квадратчетата от координатната мрежа със страна 1
километър като:


„Клетки от селски тип“ или „Слабо населени клетки“
Това са клетките с площ 1 квадратен километър с население под 300 жители или с

население над 300 жители, но неотговарящи на условията, необходими, за да бъдат включени
в клъстерите от градски тип. По подразбиране клетките без население също попадат в тази
категория.


„Клъстери от градски тип“ или „Средно населени клъстери“
Това са съседни (включително диагонални) клетки от 1 квадратен километър с гъстота

на населението от поне 300 души на квадратен километър и с най-малко 5 000 жители в
клъстера.


„Градски центрове“ или „Много населени клъстери“
Това са съседни (без диагонални) клетки от 1 квадратен километър в рамките на

„клъстера от градски тип“ с гъстота на населението от поне 1 500 жители на квадратен
километър и с най-малко 50 000 жители в клъстера след попълване на празнините. Празнините
са клетките, попадащи в границите на клъстера, но неотговарящи на условието за гъстота на
населението. Според Европейската хармонизирана методология тази категория съвпада с
градовете. Важно е да се отбележи, че веднъж дефинирани като градски центрове, тези клъстери
се изваждат от категорията „клъстери от градски тип“.
На следващите две фигури са представени последния официален грид на населението в
България и основаната на него класификация на клъстерите от грид клетки. Самата
класификация е произведена съвместно от НСИ и Евростат. Същото важи и за всички останали
официални териториални типологии, включени в Регламента TERCET.
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Фиг. 1. Грид на населението по данни от Преброяване 2011 година

Източник: Статистически атлас на Евростат

Фиг. 2. Класификация на клъстерите от грид клетки в България според гъстотата на
населението, грид на населението 2011

Източник: Статистически атлас на Евростат6

6

https://ec.europa.eu/statisticalatlas/viewer/mids=BKGCNT,TYPC11,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,TRC,TYP&cente42.552
87,26.09096,6&lcis=TYPC11&
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3.2. Типологии, базирани на местни административни единици (LAU)
3.2.1. Степен на урбанизация
Тази типология класифицира местните административни единици, в случая за България
- общини (LAU), като:


„Градове“ или „Гъсто населени райони“
Това са общини, в които поне 50% от населението живее в градски центрове.



„По-малки градове и предградия“ или „Средно населени райони“
Това са общини, в които по-малко от 50% от населението живее в клетки от селски тип

и по-малко от 50% населението живее в градски центрове.


„Селски райони“ или „Слабо населени райони“
Това са общините, в които поне 50% от населението живее в клетки от селски тип.
Първите две категории са известни под общото наименование „градски райони“.
Следващата фигура представя резултатите от класификацията по степен на урбанизация

с фокус върху България, които са произведени съвместно от НСИ и Евростат на база последния
официален грид на населението от 2011 г. и границите на местните административни единици
от 2016 година. Според класификацията в България има 18 големи града, 134 малки градове и
предградия, а останалите местни административни единици попадат в категорията селски
райони.

8

Фиг. 3. Класификация на местните административни единици в България според
степента на урбанизация, грид на населението 2011 г. и граници на местните
административни единици от 2018 година

Източник: Статистически атлас на Евростат7

3.2.2. Градове и техните функционални градски райони
В резултат на прилагането на единната хармонизирана Европейска методология, на
нашата територия са дефинирани 18 града, докато според административно-териториалното и
териториално деление на Република България към 31.12.2020 година градовете у нас са 257 на
брой. 18-те български града, определени според Европейската хармонизирана методология са
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник,
Хасково, Благоевград, Велико Търново, Пазарджик, Ямбол, Враца и Видин (сортирани по брой
население към 31.12.2020 година).
Функционалните градски райони (ФГР) са дефинирани като комбинация от градовете и
зоните около тях, от които произтичат най-интензивните потоци от ежедневни трудови
мигранти към прилежащите градове. Иначе казано, ФГР се базират на централен тип
взаимодействие, тъй като трудовите миграции се наблюдават по посока към централното

7

https://ec.europa.eu/statisticalatlas/viewer/?mids=BKGCNT,TYPU11,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,TRC,TYP&center=42.70472,25.5136,6&lcis=TYPU11&
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селище. Зоните на регулярно пътуване до работното място в града се дефинират в следните
стъпки:
Стъпка 1: Проверка за т.нар. свързани градове. В случаите, когато 15% от заетите
жители на един град работят в друг (съседен) град, тези градове се считат за свързани и те имат
общ ФГР.
Стъпка 2: Идентифициране на всички местни административни единици, където наймалко 15% от заетите живущи работят в прилежащия град.
Стъпка 3: Проверка за анклави и ексклави. Административни единици, които не
отговарят на условието в стъпка 2, но са заобиколени от такива, които отговарят на общото
условие, се включват в съответния ФГР, а тези, които нямат обща граница с потенциалния ФГР
отпадат.
Това означава, че ФГР не покриват цялата територия, а включват само онези райони, за
които е очевидно, че икономически гравитират към съответния град. На следващата фигура са
представени конфигурациите на градовете и ФГР в България според грида на населението от
2011 г. и границите на общините към края на 2018 година. София и Перник попадат в
категорията на т. нар. свързани градове и споделят общ ФГР.
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Фиг. 4. Градовете в България и техните ФГР, грид на населението 2011 г. и граници на
местните административни единици от 2020 година

Източник: Статистически атлас на Евростат

3.2.3. Крайбрежни райони
Това са общините, които граничат с морето, или тези, при които поне 50% от площта се
намира на разстояние до 10 километра от крайбрежието. Традиционно се добавят се анклавите
(общините, които не отговарят на условията за крайбрежни райони, но са заобиколени от
крайбрежни райони). На следващата фигура са представени резултатите за България,
произведени съвместно от НСИ и Евростат. Според методологията в България има 14 общини,
които са крайбрежни райони - Аврен, Аксаково, Балчик, Бургас, Бяла, Варна, Долни чифлик,
Каварна, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Царево и Шабла.
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Фиг. 5. Класификация на крайбрежните райони в България, и граници на местните
административни единици от 2016 година

Източник: Статистически атлас на Евростат

3.3. Типологии, базирани на NUTS
3.3.1. Типология на градските и селските региони
По тази териториална типологията са дефинирани следните категории:


„Преобладаващо градски региони“
Това са регионите на ниво 3 по NUTS, където поне 80% от населението живее в клъстери

от градски тип.


„Междинни региони“
Това са регионите на ниво 3 по NUTS, където повече от 50%, но по-малко от 80% от

населението живее в клъстери от градски тип.


„Преобладаващо селски региони“
Това са регионите на ниво 3 по NUTS, където поне 50% от населението живее в клетки

от селски тип.
Методологията предвижда два вида изглаждане на класификацията в случай на много
малки NUTS 3 региони (с площ по-малка от 500 квадратни километра) и при наличие на град.
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Ще се спрем на второто правило, за да демонстрираме пространствената и логическа връзка
между степента на урбанизация и типологията на градските и селските региони.
1. NUTS регион от ниво 3, класифициран въз основа на гъстотата на населението като
преобладаващо селски, става междинен, ако в границите му има град с повече от 200 000
жители, в който живее поне 25% от населението на региона;
2. NUTS регион от ниво 3, класифициран въз основа на гъстотата на населението като
междинен, става преобладаващо градски, ако в границите му има град с повече от 500
000 жители, в който живее поне 25% от населението на региона.
Резултатите за България, произведени от Евростат и валидирани от НСИ, са показани на
следващата фигура. В България има 1 преобладаващо градски регион (София-столица), 7
преобладаващо селски региона (Видин, Кърджали, Разград, Силистра, Смолян, София и
Търговище), като останалите 20 NUTS 3 региона са класифицирани като междинни.
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Фиг. 6. Класификация на NUTS 3 регионите в България според типологията на
градските и селските региони, грид на населението през 2011 г. и граници на NUTS 3
регионите според версия 2021

Източник: Статистически атлас на Евростат.

3.3.2. Типология на метрополните региони
Метрополните региони се дефинират като един регион на ниво 3 по NUTS или
съвкупност от региони на ниво 3 по NUTS, където поне 50% от населението живее във
функционални градски райони от най-малко 250 000 жители. Това означава, че метрополните
региони представляват пространствената NUTS 3 алтернатива на ФГР. На следващата фигура
са представени конфигурациите на метрополните региони в България.
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Фиг. 7. Класификация на метрополните региони в България, граници на NUTS 3
регионите според версия 2021

Източник: Статистически атлас на Евростат.

3.3.3. Типология на крайбрежните региони
Крайбрежни са регионите на ниво 3 по NUTS, които граничат с морето, или при които
поне 50% от населението живее в рамките на 50 километра от крайбрежието. На следващата
фигура са изобразени този тип региони в България.
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Фиг. 8. Класификация на крайбрежните региони в България, грид на населението 2011 и
граници на NUTS 3 регионите според версия 2021

Източник: Статистически атлас на Евростат.

3.4. Други териториални типологии извън нормативната база, използвани
от Европейската комисия за анализ и разпространение на данни по функционални
региони
Въпреки интереса на потребителите към граничните, планинските и островните региони,
те не са включени в нормативната база, тъй като няма утвърдени дефиниции за тяхното
определяне. По-долу представяме дефинициите, възприети от Евростат.
3.4.1. Гранични региони
Според възприетия от Евростат подход в съгласие с Генерална дирекция „Регионални и
градски политики“ гранични региони от ниво NUTS 3 са тези, които са разположени на
държавна сухоземна граница и регионите, които са на разстояние в рамките на 25 километра от
границата. В обхвата на граничните региони са включени тези на граница с държави извън
Европейския съюз, тъй като тези територии са обект на значително финансиране. От друга
страна, наличието на морски граници не е критерий за дефиниране на гранични региони. По
тази причина регионите на островите Корсика и Сардиния не се считат за гранични.
Фигура 9 представя резултатите за България, произведени от Евростат и валидирани от
НСИ.
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Фиг. 9. Класификация на граничните региони в България, NUTS 2021

Източник: Статистически атлас на Евростат

3.4.2. Планински региони
За разлика от лесните за дефиниране гранични региони, за които са достатъчни само
граници на NUTS 3 и разстоянието до границата, за определяне на планинските региони са
необходими няколко помощни слоя от гео пространствена информация. Първоначално в
алгоритъма цифровият модел на релефа служи за селектиране на топографските планински
зони8, а гридът на населението - за изчисляване на процента на населението и площта на даден
регион на територията на планинска зона.
По този начин планинските региони се разпределят в следните категории:


Планински региони, където повече от 50% от населението живее в топографски
планински зони (никой от българските региони не попада в тази група);



Планински региони, където повече от 50% от площта се намира в топографски
планински зони;

Детайлна информация за определяне на топографските планински зони е наличен в Методологичния наръчник
на Евростат, посветен на териториалните типологии, глава 10.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666f39754ede66b
8
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Планински региони, където повече от 50% от населението живее в топографски
планински зони и повече от 50% от площта се намира в топографски планински зони.
Останалите региони се дефинират като различни от планински.
На фигура 10 са изобразени планинските региони в нашата страна.

Фиг. 10. Класификация на планинските региони в България, NUTS 2021

Източник: Статистически атлас на Евростат

3.4.3. Островни региони
На пръв поглед очевидна, дефиницията за островен регион, използвана от Евростат, е
малко по-различна от популярното разбиране за остров. Тъй като понятието не е релевантно за
България, се спираме съвсем на кратко.
За да бъде определен като островен, един NUTS 3 регион трябва да отговаря
едновременно на следните условия:


Минимална площ от 1 квадратен километър;



1 километър минимално разстояние между острова и континенталната част;



Повече от 50 жители;



Липса на фиксирана връзка с континенталната част (например мост, тунел или дига).
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Любопитен факт е, че в резултат от прилагането на последното правило, само 15 от 175те NUTS 3 региона в Обединеното кралство са класифицирани като островни.
Фиг. 11. Класификация на островните региони в Европа, NUTS 2021

Източник: Статистически атлас на Евростат

4.

Относно необходимостта от териториалните типологии в статистическата
практика и наличността на данни по различните териториални типологии
Ако започнем с основополагащата типологията, базирана на координатната мрежа,

следва да подчертаем, че тя не се използва за разпространение на статистически данни. Сама
по себе си тя представлява първичен статистически продукт, който освен за визуализации може
да се използва за анализи като например: достъп на населението до транспорт, различни услуги
и пазари на труда според типа на клетката/клъстера, в който хората живеят; картографиране на
локалния риск от бедствия в отговор на нуждите както на градското, така и на селското
население; подпомагане на развитието на „умните градове“ с пространствени анализи и редица
други.
Що се отнася до въвеждането на останалите хармонизирани териториални типологии,
както вече беше споменато в началото на публикацията, основният мотив е осигуряването на
международна сравнимост на данните, тъй като в Европа и света съществуват разнообразни
национални дефиниции, особено по отношение на селските и градските територии. Наред с
това е важно е да се разбере защо е необходимо паралелното поддържане на класификации,
базирани на координатната мрежа, на местни административни единици, както и на регионите
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от ниво NUTS 3. Те не са в противоречие, не се дублират, а напротив - взаимно се допълват, за
да отразят адекватно специфичните особености на различните територии и да посрещнат нови
нужди на потребителите.
Териториалните типологии са базирани на гъстотата на населението, което ги прави
особено подходящи за презентиране и интерпретация на социални феномени като бедност,
заетост и безработица, образователно равнище сред местното население и мигрантите,
дигитални умения, учене през целия живот, здравен статус и т.н. Източник на такива данни са
извадкови статистически изследвания, чийто дизайн не позволява представянето на индикатори
в чист, неагегиран вид по отделни общини или населени места. Поради обема на извадката
производството на данни от SILC е комплицирано дори на ниво NUTS 3. Решението в този
случай е представянето на данни, агрегирани по степен на урбанизация, тъй като в
микроданните разполагаме с идентификатор на местната административна единица, в която е
наблюдавано дадено лице или домакинство, а степента на урбанизация е задължителна за
социалните изследвания променлива.
Специфичен случай представляват данните за дейността на местата за настаняване в
туризма. Подобно на данните от социалните изследвания, източникът в НСИ е извадково
изследване. Това затруднява разпространението на регионални данни на ниво NUTS 3. Затова
НСИ и статистическите служби на другите държави предоставят на Евростат данни, агрегирани
по степен на урбанизация, крайморски райони и такива, различни от крайморските, с разбивка
по прилежащия NUTS 2 регион. В случая, представяне на данни за туризма, агрегирани по
крайморски региони, и такива, различни от крайморските, не би било достатъчно детайлно, тъй
като феномените, наблюдавани в статистика на туризма, са тясно свързани с конкретната
локация. Типология, базирана на NUTS 3, би била твърде абстрактно приближение до
реалността.
От друга страна, данни като БВП и БДС са налични само на ниво регион и не могат да
бъдат агрегирани по типологии, базирани на местни административни единици. Когато целта
на потребителя на статистическа информация е да анализира демографското развитие в
териториите, застрашени от депопулация или в крайбрежните територии, то подходящият
избор биха били данни за преобладаващо градските, междинните и преобладаващо селските
региони както и данни за крайбрежните региони, тъй като входните NUTS 3 данни, необходими
за агрегирането, са годишни и изчерпателни. Само ограничен набор от данни за населението на
ниво местни административни единици са налични и в микроданните от извадковите
изследвания, регистъра на населението и Преброяването на населението. Стратегията на
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Евростат за развитието на демографската статистика след Преброяване 2021 предвижда от 2024
г. държавите членки ежегодно да докладват гео кодирани данни за броя на населението според
обичайното местожителство, както и селекция от индикатори на ниво град и ФГР.
В сравнение с предходни програмни периоди, през периода 2021 - 2027 г. политиката на
сближаване на ЕС като важен елемент от регионалната политика на Общността залага на пократък, модерен набор от 5 цели на политиката в подкрепа на растежа. Последната пета цел, но
не по важност, е формулирана така: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на
устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии“. Следващите две таблици
предлагат детайлен преглед на наличността на данните по териториални типологии, по основни
статистически теми и някои ключови индикатори, използвани за целите на териториалното
сближаване, за мониторинга на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), общата
селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП), Европейския стълб на социалните
права и др.
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1. Наличност на данни по основни статистически теми и по типологии базирани на
NUTS 3 и LAU9
Статистическа тема

Данни по европейски
хармонизирани
типологии, базирани на
NUTS 3

Данни по европейски
хармонизирани
типологии, базирани на
LAU

Демографска статистика
Макроикономическа
статистика
Здравеопазване
Образоване
Пазар на труда
Условия на живот
Бизнес демография
Транспорт
Туризъм
Информационно
общество
2. Ключови индикатори, налични по типологии базирани на NUTS 3 и LAU
Ключов индикатор

Данни по Данни по европейски
европейски
хармонизирани
хармонизирани типологии, базирани
типологии,
на LAU
базирани на
NUTS 3

Население по пол и възраст
Гъстота на населението по пол и възраст
Прогнози за населението по пол и
възраст
Коефициенти на заетост и безработица
по пол и възраст
Коефициент на заетост по степен на
образование
Икономически активно население по пол
и възраст
9

Годишни данни на съответното ниво са публично достъпни в сайта на НСИ и/или Евростат.

Към момента няма действащо споразумение в рамките на Европейската Статистическа Система за
осигуряването на ежегодни данни на съответното географско ниво. Данните са налични само в година на
Преброяване или от специализиран статистически модул като например Европейското здравно интервю или пък
природата на данните изисква прилагането на допълнителни модели за производство на оценки. Данните биха
могли да бъдат предоставени при постъпване на заявка от потребител.
Данните не могат да бъдат публично представени на съответното географско ниво поради проблеми с
конфиденциалността, обема на извадката или поради други методологични проблеми. В някои случаи, какъвто е
бизнес демографията, агрегирането на данни по степен на урбанизация би могло да се внедри в практиката.
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Относителен дял на самонаетите лица по
пол и възраст
Равенство
между
половете
по
отношение на заетостта
Равенство
между
половете
по
отношение на заетостта на непълно
работно време
Брутен вътрешен продукт (БВП) на
човек от населението
Брутна добавена стойност (БДС) по
сектори
според
Националния
класификатор
на
икономическите
дейности (НКИД)
Заетост по НКИД
Преждевременно
напуснали
образователната система по пол
Коефициент на младежка безработица
Млади хора, които нито са наети, нито
взимат участие в образование или
обучение по пол
Участие на възрастни в образование и
обучение по пол
Завършили висше образование по пол
Отношението между доходите на найбедния и най-богатия квинтил (S80/S20)
Относителен дял на хората в риск от
бедност или социално изключване
Влияние на социалните трансфери (без
пенсиите) върху редуцирането на
бедността
Хората, живеещи в тежки материални
лишения
Относителен дял на населението,
живеещо при тежки битови услови
(разбивка
по
собственици
или
наематели)
Хора, живеещи в домакинства с нисък
интензитет на икономическа активност
Относителен дял на хората, които
обитават пренаселени жилища
Непосрещнати нужди от медицински
грижи
Относителен дял на хората, които са
заявили, че са в добро или много добро
здраве
Коефициент на затлъстяване
Лица, притежаващи основни или повисоки от основните дигитални умения
по пол, възраст и образователна степен
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Нека онагледим необходимостта от паралелното съществуване на сходни, но в никакъв
случай идентични териториални типологии. Следващите две графики ни дават възможност да
проследим моделите на миграционно поведение на населението, което живее в преобладаващо
градските, междинните и преобладаващо селските региони в Европа, както и промяната им във
времето. Изготвянето на миграционен баланс на ниво местни административни единици е
изключително комплексна методологична задача. За това подобни данни трудно биха могли да
бъдат представени по степен на урбанизация. За периода 2015 - 2019 г. графиките показват
значителни трансформации в моделите на миграционно поведение на населението в Европа,
разпределени по преобладаващо градски, междинни и преобладаващо селски региони. Докато
през 2015 г. картината е доста пъстра, то през 2019 г. нетната миграция за селските райони
изглежда уеднаквена по страни, а за няколко държави, между които и България, миграцията по
различните класове региони от тази типология е с много близки стойности. Тъй като данните
за годините след настъпването на пандемията от Covid-19 не са налични, трудно можем да
оценим очаквания ефекта на рурализация. Обект на бъдещи разсъждения би бил ефектът от
военния конфликт в Украйна върху разпределението на населението в Европа по различни
типове територии.
Фиг. 12. Нетна миграция плюс статистическо изглаждане по преобладаващо градски,
междинни и преобладаващо селски региони, 2015 година
60000
40000
20000
0
-20000
-40000

-60000

Преобладаващо градски региони

Междинни региони
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Преобладаващо селски региони

Източник: За графиката за използвани NUTS 3 данни от демографска статистика, предоставени от статистическите
офиси, агрегирани от Евростат до съответните класове региони [urt_gind3]. Сортировка по преобладаващо градски
региони.

Фиг. 13. Нетна миграция плюс статистическо изглаждане по преобладаващо градски,
междинни и преобладаващо селски региони, 2019 година
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Източник: За графиката за използвани NUTS 3 данни от демографска статистика, предоставени от статистическите
офиси, агрегирани от Евростат до съответните класове региони [urt_gind3]. Сортировка по преобладаващо градски
региони.

От друга страна, индикаторите, свързани с доходите и условията на живот не могат да
бъдат представени агрегирани по териториални типологии, базирани на региони от ниво NUTS
3, но са налични по степен на урбанизация.
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Фиг. 14. Относителен дял на хората, които обитават пренаселени жилища, по степен на
урбанизация, 2019 година
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Германия
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Кипър

0,0

Селски райони

Източник: За графиката са използвани данни от EU-SILC по степен на урбанизация, предоставени на Евростат от
статистическите офиси [ilc_lvho05d]. Сортировка по градове.

Следва да отбележим, че за разлика от териториалните анализи на социалните феномени
- обект на извадковите изследвания, териториалните типологии не са толкова подходящи за
работа с данни за земеделието, тъй като неговата пространствена организация не следва
гъстотата на населението. Например през 2015 г. коефициентът на корелация между
относителния дял на населението, което живее в клетки от селски тип, и относителния дял на
стопанствата със съоръжения за съхранение на естествен тор по NUTS 3 региони в Европа е
едва 0.046 (за регионите, за които данните са налични)10.

5.

Пространствени и функционални отношения между различните
териториални типологии и принципи на актуализация на класификациите
Както става ясно от дефинициите, представени в точка две от настоящата публикация,

са налице редица пространствени и функционални връзки между различните териториални
типологии. Гридът на населението и общата хармонизирана дефиниция за град са тези, които
правят линк с най-голям брой други типологии, както базирани на LAU така и на NUTS 3. Както
10

По данни на Евростат [aei_fm_ms] и собствени изчисления.
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вече беше споменато, гридът на населението се използва при дефинирането на всички
териториални типологии освен на тези на крайбрежните райони и граничните региони.
Фиг. 15. Типологии, пряко или непряко свързани с хармонизираната дефиниция за
град11

Градовете са една от категориите в степента на урбанизация. Освен това техните граници
пряко служат за дефиниране на функционалните градски райони и оттам - за очертаването на
NUTS 3 приближението на функционалните градски райони, а именно типологията на
метрополните региони. Макар и непряко, градовете са свързани и с типологията на
преобладаващо градските, междинните и преобладаващо селските региони (условието за
прекласифициране на регионите е обяснено в точка 3.3.1 от публикацията).
Очевидната връзка между крайбрежните региони и крайбрежните райони е бреговата
ивица. Същевременно, всеки крайбрежен регион попада и в един от трите класа преобладаващо градски, междинен или преобладаващо селски регион, а всеки крайбрежен
район попада в категорията град, малък град или предградие или селски район.
Данни на ниво метрополни региони и функционални градски райони често биват
използвани за анализ на демографското и социално-икономическо развитие на гъсто населени
територии, тъй като в техните граници по правило има град. Интерпретацията на данните
следва да се извършва внимателно, защото в състава им обикновено има села, по-малки градове
Фигурата е авторска интерпретация на фигура 2.3 от Методологичния Наръчник на Евростат от 2018 година,
посветен на териториалните типологии. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008EN-N.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666-f39754ede66b
11
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и предградия, от които произлизат ежедневните трудови миграции към града. В единични
случаи в състава на метрополните региони влизат дори цели NUTS 3 региони от преобладаващо
селски тип. Типичен пример е област София, която е част от столичния метрополен регион.
Тези пространствени и функционални връзки между типологиите до голяма степен
предопределят и честотата на актуализацията на различните класификации. Например всички
LAU-базирани типологии се актуализират ежегодно, за да бъдат отразени евентуални промени
в границите на местните административни единици. Основна актуализация на териториалните
типологии се извършва при наличие на нова версия на грида на населението. От 2017 година
насам, всяка актуализация на LAU-базираните териториални типологии се публикува заедно с
ежегодните списъци на местните административни единици, които държавите членки
предоставят на Евростат в изпълнение на Регламента за NUTS12. Самите типологии се изготвят
и валидират съвместно от Евростат и статистическите офиси на страните членки, държавите от
EFTA и страните кандидатки за членство. Важно е да се подчертае, че актуализация на
границите, респективно на компонентите на градовете, автоматично поражда необходимост от
актуализация на степента на урбанизация, тъй като двете класификации следва да са напълно
съгласувани поради споделянето на общ компонент, а именно града.
Териториалните типологии, базирани на NUTS 3, се актуализират при влизане в сила на
нова версия на NUTS класификацията, за да се отразят промените в границите на регионите,
обикновено на всеки три години. В България NUTS регионите не са актуализирани от 2006 г.
насам. Основна актуализация на NUTS-базираните типологии се извършва при наличие на нова
версия на грида на населението. Последната официална версия на грида е от Преброяване 2011,
а следващата се очаква през 2024 година от Преброяване 2021. За в бъдеще, честотата на
актуализациите вероятно ще се промени, тъй като в стратегията на Евростат за развитието на
демографската статистика след Преброяване 2021 се предвижда поддържането на ежегоден
грид на населението13. Генералната цел е осигуряване на дълги динамични редове от данни за
населението, тъй като гридът е стабилен във времето и независим от промените в
административните граници. Гео кодирането на обектите на изследване е тенденцията и в други
статистически домейни като например Преброяването на земеделските стопанства 14.

12

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://circabc.europa.eu/sd/a/4b2a7bc3-eef0-4c42-ac3a-79418774926a/DSS-2018-Mar3.1%20Strategy%20for%20the%20EU%20post-2021%20population%20and%20housing%20census.pdf
23.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+public
ation.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
13
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Най-комплексна е връзката между актуализациите на градовете, функционалните
градски райони и метрополните региони. Във всички случаи необходимите информационни
слоеве са най-новият грид на населението и географските данни за актуалните границите на
градивните компоненти на типологиите: LAU за дефиниране на градовете и функционалните
градски райони и NUTS за очертаване на метрополните региони. За дефиниране на ФГР са
необходими границите на градовете и матрицата на ежедневните трудови пътувания между
местните административни единици, за да може да се формулира зоната на влияние на града
върху неговия хинтерланд. Към момента данни за ежедневните трудови миграции между
местните административни единици в България са налични само в година на Преброяване,
което означава актуализация на границите на ФГР веднъж на десет години. Актуализацията на
конфигурацията на метрополните региони от своя страна освен от грида и границите на NUTS
3 регионите е зависима и от границите на ФГР, което се подразбира от Европейската
хармонизирана дефиниция за метрополен регион.

6.

Връзка между териториалните типологии и някои индикатори за устойчиво
развитие
Седемнайсетте цели, считани за универсални по пътя към прекратяването на бедността,

защита на планетата и повишаване качеството на живот на всички хора, независимо от това
къде живеят, биват приети през 2015 г. от всички страни членки на ООН. ЦУР са част от
дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година 15 . Наред с глобалните ЦУР, Европа и
държавите членки съвместно поддържат Европейски и национални цели, които са съобразени
с глобалните принципи.

15

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Фиг. 16. Глобални и Европейски цели за устойчиво развитие (ЦУР)

Източник: Евростат https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators

Цел за устойчиво развитие 11 - „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи,
безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“, е изцяло посветена на градовете и
селищата. Индикатор 11.6.1. - „Относителен дял на твърдите битови отпадъци от градовете,
които се събират регулярно и с подходящо финално обезвреждане спрямо общото количество
генерирани твърди битови отпадъци по градове“ е пример за ползване на данни по отделни
градове. Друг индикатор по цел 11, свързан с опазването на околната среда на ниво град, е
11.6.2. - „Средногодишно ниво на фините прахови частици (ФПЧ 2.5, ФПЧ 10) в градовете
(претеглено спрямо населението)“.
По редица други цели, набелязаните Европейски и глобални индикатори, се базират на
степента на урбанизация. Такъв е например индикатор 1.1.1. по цел 1 - „Изкореняване на
бедността във всичките ѝ форми и навсякъде“ - „Относителен дял на населението под
международната линия на бедност, по пол, възраст, икономическа активност и географско
положение (град/село)“. Друг пример за линк към степента на урбанизация е индикатор 9.1.1. „Относителен дял на селското население живеещо в рамките на 2 км от път, проходим през
всички сезони“ по цел 9 - „Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на
приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите“. В следващата
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точка от публикацията предлагаме допълнителни примери за широката приложимост на
типологиите при разработването на териториални и секторни политики в съчетание с
възможностите на визуализациите.

7.

Примери за практическо приложение на териториалните типологии
7.1 Приложение в различни секторни и териториални политики
Urban innovative action 16 е инициатива на Европейския съюз, която предоставя на

градските райони в Европа ресурси за тестване на иновативни и все още нетествани и дори
рискови решения за справяне с различни предизвикателства. Те може да са свързани с градската
среда като например качеството на въздуха, адаптацията към климатичните промени,
интеграцията на имигранти и бежанци, градската мобилност, демографското развитие и редица
други теми в съответствие с Дневния ред за развитие на градовете (Urban Agenda). За участие
в инициативата могат да кандидатстват райони, класифицирани като градове или малки градове
и предградия според степента на урбанизация. Това е единственият инструмент за финансиране
в рамките на Европейския Фонд за Регионално Развитие, който използва териториални
типологии. Както вече отбелязахме, Европейските хармонизирани типологии са проектирани
основно за статистически и аналитични цели.
Разполагайки със солидната основа на Регламента за териториалните типологии и във
връзка с инициативата за въвеждане на глобална дефиниция на град и селски район, Генерална
дирекция „Регионални и градски политики“ (DG REGIO) интензивно работи по т.нар. детайлна
класификация на степента на урбанизация или второ ниво на класификацията17, 18. В тази
детайлна класификация, спектърът на основните класове - „градове“, „по-малки градове и
предградия“ и „селски райони“, бива допълнен с няколко подкатегории. Селските райони са
разделени на „села“, „некомпактни селски райони“ и „предимно необитавани райони“;
предградията са отделени в самостоятелна категория, а по-малките градове са обособени като
„гъсто населени“ и „по-рядко населени“ 19 . Категорията на градовете остава непроменена в
сравнение с тристепенната класификация по степен на урбанизация. Резултатите от този проект
на DG REGIO доказват, че териториална типология с три класа може изключително гъвкаво да
се трансформира и обогатява според конкретните нужди на потребителите. Например Скорупка

16

https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
https://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/urban/degurba_refined.html
18
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0094119020300838?token=13C864F017B1B5CF251360479C1D5CFCEE2F
32317F5CCA6CDD8FF2012C45CD00090737A518A1888606DF6A135465C907&originRegion=eu-west1&originCreation=20220408143748
19
Преводът е авторски, тъй като тези понятия не са официално въведени на български.
17
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предлага обособяването на допълнителна категория в рамките на степента на урбанизация, а
именно „натурални“ райони, които са необитавани и където не е налице стопанска дейност20.
От изследователска гледна точка подходът е интересен, но не би могъл да послужи за
разпространение на данни от социални изследвания.
На всеки три години DG REGIO представя т. нар. Доклад за икономическото,
социално и териториалното сближаване в Европа. В края на 2021 г. беше публикуван осмият
доклад за икономическото, социално и териториално сближаване в Европа с хоризонт 2021
година.21 Анализът се базира на множество регионални данни от Евростат и статистическите
офиси на държавите членки, допълнени с данни за градовете и функционалните градски
райони, метрополните региони, градските, селските и междинните региони, граничните
региони, както и по степен на урбанизация.22
Селските райони са ключов елемент от Зелената сделка на Европейския съюз, известна
още като Зеленият пакт (the Green deal). Мотото на една от темите, включени в Зелената сделка
- „Устойчиво селско стопанство в ЕС“, гласи: ”Европейската комисия настоява за устойчивост
в селското стопанство и селските райони в целия ЕС посредством общата селскостопанска
политика“. В политическите насоки до Европейската комисия 2019 - 2024 председателят ѝ г-жа
Фон дер Лайен пише следното: „В нашите селски райони живеят над 50% от европейците. Те
са тъканта на нашето общество и сърцето на нашата икономика. Разнообразието от ландшафт,
култура и наследство са едни от най-определящите и забележителни характеристики на Европа.
Те са основна част от нашата идентичност и нашия икономически потенциал. Ще ценим и
съхраняваме нашите селски райони и ще инвестираме в тяхното бъдеще.“ В тази връзка
използването на статистическите данни по хармонизираните дефиниции за селски район и
регион гарантират сравнимост и смислени времеви и пространствени анализи.
Текущ проект на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG
AGRI) е посветен на дефинирането на т. нар. Функционални селски райони. Проектът цели
създаването на методология, дефинираща функционални райони отвъд концепцията за гъстота
на населението. Като възможни критерии за дефинирането на такива райони са обсъждани
моделите на земеползване, земното покритие и наличието на натуралните територии, гъстотата
на жилищните сгради, наличието на запечатани почви, достъпа на населението до услуги,
училища и болници, гъстотата на пътната мрежа, земеделска инфраструктура и наличие на
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https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-10-1-2017.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion8/8cr.pdf
22
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
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ферми, в съчетание с данни на Евростат и държавите членки за гъстотата на населението и
степента на урбанизация.23
От 2018 година насам, друга Генерална дирекция към Европейската комисия - „Морски
въпроси и рибарство“ (DG MARE), публикува Ежегоден доклад за състоянието на синята
икономика33, използвайки разнообразни данни за крайбрежните NUTS 3 региони в Европа,
включително данни, групирани по морски басейни на базата на собствени изчисления, и данни
за крайбрежния туризъм. Последната налична версия е от 2021 г. Синята икономика обхваща
всички икономически дейности, пряко или непряко свързани с моретата и океаните. Според
авторите на доклада, сините сектори допринасят за възстановяването и проправят пътека за
изпълнението на зелената сделка.
През април 2020 година успешно приключи проект на ESPON (European Spatial Planning
Observation Network) - „Функционални градски райони и региони в Европа“. Проектът има
за цел разработването на база данни с нови индикатори за редица териториални типологии като
ФГР, крайбрежни райони, планини и острови, слабо населени райони, райони с потенциал за
зелена инфраструктура и зони на влияние, дефинирани на базата на време за пътуване до
границата и до морското крайбрежие. Оценъчните данни по тези типологии са произведени на
база дезагрегиране на съществуващи NUTS 3 данни до ниво грид въз основа на редица помощни
слоеве от гео пространствена информация. След това данните, разпределени по грид клетки,
биват агрегирани според интересите на потребителите до границите на съответните
функционалните райони.24
Скорошна публикация на ОИСР - „Функционални райони за всички територии“,
предлага нов прочит на съществуващи методологии за функционално райониране и прави
връзка между функционалните градски райони, както са дефинирани в Регламента ТЕРСЕТ, и
районите на пазара на труда 25 . Районите на пазара на труда представляват статистически
дефинирани, икономически интегрирани територии, където мнозинството от хората живеят и
работят. Концепцията за този вид функционални райони е резултат от дългогодишна съвместна
работа на Евростат, държавите членки, в т.ч. България, и представители на академичната
общност26. През 2020 г. НСИ също публикува анализ, посветен на районите на пазара на труда,
с фокус върху икономическите връзки на територията на България.
23

file:///D:/Documents/Downloads/GPW_13_10_Functional_rural_areas_Migas_DG_AGRI.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Functional%20Urban%20Areas%20and%20Regions%20in%20
Europe%20-%20Final%20Report.pdf
25
https://www.oecd.org/publications/delineating-functional-areas-in-all-territories-07970966-en.htm
26
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/labour-market-areas
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Най-новото изследване, базирано на хармонизираните Европейски типологии, е продукт
на експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC) със
заглавие „Нова европейска класификация на регионалния туризъм въз основа на
моделите за локализиране на хотелите и географски критерии“27. С помощта на йерархичен
алгоритъм за клъстеризация, използващ географски и големи данни, авторите класифицират
NUTS 3 регионите в Европа като „градски“, „смесени градски“, „крайбрежни“, „планински и
натурални“ и „селски“. Така получените клъстери са хомогенни по отношение на сезонността
на туризма, капацитета на местата за настаняване, интензитета на туристическите потоци и
основната цел на пътуванията.
Що се отнася до връзката между най-новите приоритети на регионалните политики на
ЕС и използването на регионални данни и териториални типологии за дизайна, мониторинга и
оценката на тези политики, следва да се споменат и документите, публикувани наскоро от DG
REGIO.
Зеленият доклад за застаряването на населението в Европа (с оригинално заглавие
Green paper on Ageing) от януари 2021 г. обсъжда демографски и социални въпроси от значение
за всички страни членки като достъпа на населението до образование и здравни грижи,
необходимостта от мерки за неутрализиране на ефекта от намаляването на относителния дял на
населението в трудоспособна възраст в следствие на застаряването, потребността от посрещане
на нуждите на възрастните хора в регионален аспект28. Констатира се, че делът на учениците
със затруднен достъп до основно или средно училище поради разстояние и време за пътуване,
варира значително по страни членки като зависи от местоположението и капацитета на
училищата и степента на урбанизация на населените места. За България отдавна е тъжна
реалност закриването на училища и детски градини особено в малките населени места. Според
прогнозите за развитие на населението се очаква броят на децата и тийнейджърите (авторите
на доклада визират населението на възраст между 4 и 18 навършени години) в Европа за
периода 2020 - 2040 г. да намалее с 9 милиона, което означава 10% намаление от броя на
населението от същата възрастова група към датата на съставянето на доклада. На фигура 17 е
представено намалението на младото население само за десетгодишен период. По аналогия на

27
28

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320302218?via%3Dihub
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf

34

т. нар. „син банан“ в този случай е налице червена зона, формирана от България, Румъния,
Полша, Прибалтийските републики и Финландия.
Според демографските прогнози се очаква населението в трудоспособна възраст да
нарасне в едва 20% от регионите на Европа, което в средносрочен план означава очакван
недостиг на работна сила в останалите територии. В противодействие на този негативен ефект
за социално-икономическите аспекти на регионалното развитие, водещи анализатори от DG
REGIO предлагат да се стимулира увеличение на равнищата на заетост на по-възрастните лица
в трудоспособна възраст, жените и мигрантите; нарастване на инвестициите в иновации и
технологии, изискващи все по-малко човешки труд наред с подобряването на цифровите
връзки; инвестиции в по-слабо развити и селски територии с цел осигуряване на достъп до
пазара на труда и за тяхното население. На фигура 5 е илюстрирана прогнозната максимална
трудоспособна възраст, при която размерът на работната сила на ниво NUTS 3 би останала
константна до 2040 година. За България прави впечатление, че единственият регион, в който се
очаква броят на населението в трудоспособна възраст да нарасне до 2040 г., е област Софиястолица. За съжаление по-голямата част от регионите ни попадат в групата, в която дори
евентуално увеличение на пенсионната възраст до 76 или повече години не може да компенсира
очаквания спад в броя на населението в трудоспособна възраст. В същата група попадат
регионите на Североизточна и Централна Германия и целите територии на Литва, Латвия и
Естония.

35

Фиг. 17. Промяна в броя на населението на възраст от 4 до 18 години на ниво NUTS 3 за
периода 2030 - 2040 година

Източник: DG REGIO.
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Фиг. 18. Прогнозна максимална трудоспособна възраст, при която размерът на
работната сила на ниво NUTS 3 би останала константна до 2040 г.

Източник: DG REGIO.
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Според прогнозните данни се очаква между 2020 и 2040 г. населението на 65 и повече
години в Европа да нарасне с 31 милиона, представляващи 33% ръст (2020=100%). Макар и в
различна степен, в териториален аспект се очаква относителният дял на населението на възраст
65 и повече години да нарасне повсеместно, като в някои региони увеличението ще бъде с
повече от 20%. От статистическата информация, показана на фигура 18, може да се заключи,
че е налице определен компенсаторен ефект. В регионите, които понастоящем имат ниска
средна медианна възраст на населението, като например отвъдморските територии на Франция,
към 2040 г. се очаква относителният дял на възрастното население да нарасне в най-голяма
степен. От друга страна се очаква възрастното население в по-голяма част от българските
региони да нарасне с не повече от 5%. Това не означава, че в България няма застаряване на
населението. Ниският темп на нарастване на населението на 65 и повече години е по-скоро
резултат от високата смъртност сред тази възрастова група. Затова възрастното население се
нуждае от повече и по-дългосрочни здравни грижи, но опасенията са свързани с качеството и
достъпността по места. Дигитализацията (по примера на електронните рецепти и направления)
би могла да помогне, но определено е предизвикателство за възрастните хора в селските
територии. В допълнение, в България заплащането в областта на здравеопазването и
социалните грижи все още е ниско, а условията на труд са тежки, особено по време на
пандемията от Covid-19, която все още не е отминала. Друго улеснение за възрастните хора би
било адаптирането на общественият транспорт у нас към пътници с намалена подвижност или
увреждания.
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Фиг. 19. Прогнозна промяна в броя на населението на възраст 65 и повече години на
ниво NUTS 3 за периода 2030 - 2040 година

Източник: DG REGIO.
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Дългосрочната визия за развитие на селските територи29 на DG REGIO, публикуван
през юни 2021 г. (с оригинално заглавие Long-term vision for rural areas: for stronger, connected,
resilient, prosperous EU rural areas) също предоставя интересни, но в никакъв случай неочаквани
разсъждения. Съставителите на доклада анализират причините за намалението на селското
население. Установява се следното. Младите хора по принцип са по мобилни и мигрират от
селските територии към междинни и градски такива. В повечето държави, включително и в
България, тоталният коефициент на плодовитост е по-висок в селските региони в сравнение с
градските. Това обаче не може да компенсира ниския коефициент на раждаемост.

Фиг. 20. Тотален коефициент на плодовитост по селски, междинни и градски региони,
2019 година

Източник: DG REGIO по данни на Евростат, предоставени от страните членки.

29

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345-documentspart1_en.pdf
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Фиг. 21. Коефициент на раждаемост по селски, междинни и градски региони, 2019
година

Източник: DG REGIO по данни на Евростат, предоставени от страните членки.

Освен това наличието на по-възрастното население в селските региони води до повисока обща смъртност.
Фиг. 22. Коефициент на смъртност по селски, междинни и градски региони, 2019 година

Източник: DG REGIO по данни на Евростат, предоставени от страните членки.

7.2. Просто данни или визуализации?
Териториалните типологии са използвани в редица онлайн приложения за визуализации,
разработени от Европейската комисия и други институции, което демонстрира широката им
приложимост за анализи и представяне на данни. Това са само някои от примерите.
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Regions and Cities Illustrated е приложение, създадено и поддържано от Евростат, което
съдържа данни по редица типологии, включително такива, за които понастоящем няма
нормативна база. 30 Приложението дава възможност за гъвкав избор на индикатори, типове
визуализации, поставяне на надписи, интерактивна селекция, избор на времева линия и други
функционалности.31
Тъй като повече от половината от населението на Европа живее в градовете, нека да
започнем с тях.
Фиг. 23. Коефициент на раждаемост в европейските градове, 2017 година

30

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#
Референтната година на изображенията е подбрана така, че да има максимално покритие на територията от
данни.
31
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Източник на данните за българските градове: НСИ. Поради графика на проекта „Статистика на градовете“
последните данни, заредени в приложението са към 2017 година.

Графиката на разпределението дава добра визуална представа за това, в градовете на кои
държави се наблюдава най-големият дисбаланс в броя на жените и мъжете.
Фиг. 24. Жени на 100 мъже от населението на европейските градове, 2017 година

Източник на данните за българските градове: НСИ.

Графиката на разсейването дава възможност да визуализираме едновременно три
променливи и да оценим дали европейските градове застаряват, дали има равенство между
половете на пазара на труда, както и да търсим редица други модели в развитието на градовете
с помощта на селекция от параметри.
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Фиг. 25. Застаряват ли европейските градове?

Източник на данните за българските градове: НСИ.
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Фиг. 26. Равни ли са половете по отношение на пазара на труда в европейските градове?

Източник: Наблюдение на работната сила (EU-LFS). Данните за България са предоставени от НСИ.

Следващата визуализация ни дава възможност да сравним съвкупно по държави риска
от бедност в градовете, по-малките градове и предградия и селските райони в Европа.
Традиционно, в източноевропейските страни е налице значителна вариация по отношение на
риска от бедност в градските и селските райони, докато в държави като Белгия, Дания,
Германия и Австрия се наблюдава т. нар. „градски парадокс“, изразяващ се в по-висок риск от
бедност в градовете отколкото в селските райони.
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Фиг. 27. Лица в риск от бедност и социално изключване, разпределени по степен на
урбанизация, 2017 година

Източник: Изследване на доходите и условията на живот (EU-SILC). Данните за България са предоставени от НСИ.

Следващата графика представя един аспект на руралността и градското развитие, на
друго географско ниво, а именно - NUTS 3 данни, агрегирани до предимно градски, междинни
и предимно селски региони. При работа с данни по тази типология следва да се има предвид,
че за разлика от степен на урбанизация, в някои страни не са представени всички класове.
Например в резултат от прилагането на методологията двата NUTS 3 региона на Малта попадат
в категорията предимно градски, а целите територии на Люксембург и Кипър (и двете с по един
NUTS 3 регион) са класифицирани като междинни региони.
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Фиг. 28. Коефициент на безработица по преобладаващо градски, междинни и
преобладаващо селски региони, 2016 година

Източник: NUTS 3 данни от Наблюдението на работната сила (EU-LFS), предоставени от статистическите офиси,
агрегирани от Евростат до съответните класове региони.

Следващата фигура представя една пъстра картина на привлекателността на
метрополните, респективно столичните метрополни региони за заселване. Без да е налице ясен
модел, има и макро региони като Германия, Франция и Южна Италия, където хинтерландът на
метрополните региони изглежда по-атрактивен за мигрантите в сравнение с големите градски
региони.32

32

Данните за регионите, различни от метрополните, са агрегирани до едно число на държава.
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Фиг. 29. Нетна миграция в метрополните региони и останалата част на Европа, 2015
година

Източник: NUTS 3 данни от демографска статистика, предоставени от статистическите офиси. Данните са
агрегирани от Евростат до съответните класове региони.

Целта на следващия тип визуализация е да разкрие къде крайбрежните региони
изпреварват останалата част от страната и къде изостават. Конкретният пример се отнася до
размера на брутната добавена стойност (БДС) в селското, горското и рибното стопанство в
крайбрежните региони и останалата част на Европа.
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Фиг. 30. БДС в селското, горското и рибното стопанство в крайбрежните региони и
останалата част на Европа, милиони евро, 2015 година

Източник: NUTS 3 данни, предоставени от статистическите офиси, агрегирани от Евростат до съответните класове
региони.

От следващата фигура става ясно, че България е една от малкото европейски държави,
където заетостта в планинските региони е по-висока от тази в останалата част от страната. Това
вероятно се дължи на влиянието на столичния планински регион.
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Фиг. 31. Коефициент на заетост в планинските региони и останалата част на Европа,
2016 година

Източник: NUTS 3 данни, предоставени от статистическите офиси, агрегирани от Евростат до съответните класове
региони.

Urban Data Platform Plus е обща инициатива на Съвместния изследователски център
към Европейската комисия (JRC) и DG REGIO.33 Като ключов компонент на Центъра за знания
за териториални политики на Европейската комисия, инструментът предоставя достъп до
информация за състоянието и тенденциите в развитието на градовете и регионите с цел
подпомагане на европейските стратегии за градско и териториално развитие.

33

https://urban.jrc.ec.europa.eu/#/en
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Различното в сравнение с приложението на Евростат Regions and Cities Illustrated е, че
освен възможност за визуализация на данни на ниво град, приложението дава възможност и за
визуализация на ниво функционални градски райони, в т.ч. прогнозни данни за околната среда
към 2030 година.
Фиг. 32 Емисии на фини прахови частици (2.5) във функционалните градски райони в
Европа (увеличение към България, Западна и Централна Европа)34

Източник: JRC въз основа на данни, публикувани от Евростат.

Приложението също така дава възможност за визуализиране на данни на ниво
европейски макрорегиони, каквито са Алпийският, Адриатико-йонийският, Балтийският и
Дунавският. Следващата графика представя данни за индекса на ефективност на транспортните
мрежи в NUTS 3 регионите на Дунавския макрорегион към 2015 и прогнозни такива към 2050
г., където по-ниски стойности показват по-висока ефективност. Индексът показва колко добре
пътните връзки на определено място дават достъп на хората до други дестинации. Въпреки
резолюцията на изображението на фиг. 31, е видно, че до 2050 г. ситуацията в редица региони
от Дунавския макрорегион по отношение на достъпа до транспорт ще се подобри.

34

https://urban.jrc.ec.europa.eu/#/en/trends?context=Default&territorialscope=EU28&level=FUA&indicator=PM25_EMIS
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Фиг. 33. Индекс на ефективност на транспортните мрежи в регионите на Дунавския
макро регион през 2015 и 2050 година35

Източник: JRC въз основа на данни, публикувани от Евростат.

Следващи стъпки пред НСИ

8.


Още по-широко използване на грид статистиката
В НСИ ще продължат усилията за геокодиране на все повече набори от данни в т.ч. от

бизнес статистиката и редица социални изследвания. НСИ би могъл да предлага нови услуги за
потребителите като например анализи за интелигентно локализиране на услуги и производства
в подкрепа на бизнеса. Наред с това НСИ разполага с огромен потенциал за производство на
нови индикатори на база наличните пространствени данни и граници на административнотериториални и териториални единици, а също така и да дефинира функционални райони от
интерес по подобие на районите на пазара на труда.


Публикуване на ежегодни данни налични по степен на урбанизация
Понастоящем НСИ публикува множество данни с разбивка по град-село според

официалния статут на населените места. Голям набор от данни с разбивка по хармонизираната
дефиниция на степента на урбанизация са на разположение и при наличие на потребителски
интерес могат да бъдат публикувани от НСИ, придружени от съответните метаданни.


Разширяване на набора от показатели в рамките на статистика на градове

35

https://urban.jrc.ec.europa.eu/?lng=en&ctx=udp
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Понастоящем НСИ публикува данни за градовете и функционалните им градски райони
само по някои ключови индикатора. Разширяването на набора от публично достъпни данни се
оценява като осъществимо. България е една от държавите, които предоставят на Евростат близо
100% от исканите данни, въпреки липсата на Регламент.
Допълнителна възможност би било производството и разпространението на данни на
ниво зони на регулярно пътуване до работното място. Такава информация ще позволи анализ
на реалния принос на хинтерлада на града към икономическите резултати и демографското
развитие на целокупния функционален градски район. Също така би било интересно да се
изследва интензитета на преселванията от хинтерланда към града, както и в обратната посока.


Обвързване на официалните териториални типологии, включени в Регламента
ТЕRСЕТ, с други функционални райони

В Евростат и някои държави членки вече е правен опит за класифициране на районите на
пазара на труда като градски, междинни и предимно селски, както и за обвързването им с
типологията на метрополните региони.36 Този опит би могъл да бъде повторен в НСИ след
актуализиране на границите на районите на пазара на труда въз основа на данни за ежедневните
трудови пътувания от Преброяване на населението 2021. Една малко позабравена тема е
свързана с индустриалните зони. Веднъж дефинирани на база избрани критерии и входни
данни, те биха могли да бъдат класифицирани като например отдалечени от град, в близост до
метрополен регион, в крайбрежен регион, на определено отстояние до държавната граница,
индустриални зони в слабо обитавани територии или да бъдат категоризирани според
основната икономическа специализация.

36

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-TC-20002?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-working-papers
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