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ЗАЩО ДИСКУТИРАМЕ ТЕМАТА ЗА 

РЕГИОНАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ? 

 

1. Това е практика, която оказва 
действително въздействие върху 

икономическото и секторното развитие. 

Актуални тенденции към разширяване на обхвата на 

регионалния мениджмънт в България. 



2. Основен механизъм за реализиране на 

политиката на сближаване (кохезия) на 

ЕС, която има три основни аспекта – 

икономически, социален и териториален 

3. Навлизаме в 7-ми пореден етап на 
политиката на сближаване с неговите 5 

основни цели за стимулиране на 
инвестициите: 

Актуални тенденции към разширяване на обхвата на 

регионалния мениджмънт в България. 



4. Предизвикателствата пред ЕС, 

изразени чрез 3-те обвързващи 

тенденции: 

5. Националните приоритети на 

България за програмния период 

 2021 - 2027 

Актуални тенденции към разширяване на обхвата на 

регионалния мениджмънт в България. 



Идентифицирани 

нужди 
Административен подход Мениджърски подход 

Фокус върху 

регионалното и 

местното развитие. 

Стандартен подход към проблемите в 

региона според способността на 

администрацията да генерира паричен или 

материален ресурс за тяхното преодоляване. 

Действа се „ad hoc”. Не се търсят причинно-

следствени връзки. 

Успешното решаване на възникващите 

в регионите проблеми зависи от 

компетентността и способностите на 

мениджъра да идентифицира 

основните характеристики на 

конкретната ситуация. 

Фокус върху 

разполагаемите 

ресурси 

Понятието „йерархия“ разкрива начинът, 

механизмите за осъществяване на 

управленския процес, чрез последователни 

административни операции и процедури. 

Нормативната база (законът) е инструмента, 

чрез които се очаква висока ефективност от 

управлението на даден ресурс. 

Понятието „процес“ означава 

съвкупност от целенасочени действия 

на мениджъра за осъществяване на 

определени цели. По адрес на 

ресурсите то има методологическо, 

функционално, социално, 

организационно и информационно 

съдържание. 

Фокус върху 

местните общности 

Институционален - най-често се определя и 

се означава чрез формите на "организация", 

която функционира постига предварително, 

определени цели, поставени пред 

административната система. Или успехът на 

цялото е условие за успеха на отделните 

елементи. 

Атрибутален – най-често се определя с 

понятието "самоорганизация", с което 

се означават признаците, свойствата на 

една система, които определят нейното 

качествено състояние, устойчивостта 

на връзките и зависимостите между 

отделните части и свойства на 

системата.  

Фокус върху 

резултатите 

Целеполагането, планирането на мерки и 

дейности, достъпът до ресурс са условия за 

постигането на резултати 

Резултатите са в основата на 

планирането на местното развитие, а 

ресурсите са средство за тяхното 

постигане 



Предлагане на smart 

услуги и продукти 

в публичния сектор  

Мениджърските подходи в 

общинското управление ще отговорят 

на все по-високи изисквания към 

редица елементи на регионалното 

развитие: сигурност; рентабилност; 

засилена интеграция; 

конкурентоспособност и мн. др. 



Кои проекти са от значение за финансирането на 

интелигентното развитие на градовете?  

Общински 
проекти  

Междуобщински 
проекти  

 ПЧП (община + 
организация, 

регистрирана по 
търговския закон) 

Национални 
проекти, 

насочени към 
няколко региона  

Национални 
проекти, 

насочени към 
един регион  

Проекти на 
други субекти от 

публичния сектор 

Проекти на 
бизнеса в 

партньорство с 
НПО, насоч. към 

публични организ
ции 

Регионални 
инициативи на 

бизнеса 



Общински проекти  

- Ръководят се oт заложените 

политики в ПИРО (2021-2027) - 

Възможни минимални 

актуализации всяка година, или 

частични в средата на периода.  

 

- Ръководят се от национални 

секторни политики и стратегии и 

европесйките средства и възможности 

за реализирането им.  

 

- Могат да са свързани са с 

управленската програма на кмета. 

 



Финансиране на бизнес продукти/услуги в 

общински проекти 

- Бизнес 
продукт/услуга може 
да е част от проект 
на община, ако 
отговаря на 
общинска 
потребност, 
заложена в 
общинските 
страстегически 
документи.  

01 
- Бизнес 
продукт/услуга може 
е часто от проект на 
община, когато 
среща дейности, 
индикатори за 
изпълнение или 
индикатори за 
резултат от 
условията на 
европейските 
програми и насоки 
за проекти.  

02 
- Бизнес 
продукт/услуга може 
да е част от проект 
на община, ако 
съответства на 
приоритети в 
управленската 
програма на кмета. 

03 



Взаимодействие бизнес – общини, преди и 
извън ПЧП формат   

Принципи на работа в общините при иницииране и 
реализиране на проекти 

 Общината развива проекти по стратегическите си 
документи и ангажименти  

 Общината разива проекти по направление на 
националните публични политики 

 Общината включва бизнеса чрез обществени поръчки 
или ПЧП по проектите от общинската програма.  

01 

02 

03 



Взаимодействие бизнес - общини преди 

и извън ПЧП формат  

Възможности:  

- Запознаване на общината с продукт/услуга, които 
са нови за тях преди изготвяне/актуализиране на 

стратегически документи 

- Запознаване на общината с продукт/услуга, които отговарят на 
приоритетни дейности/индикатори и желани резултати в 

оперативните програми на ЕС.  



Предизвикателство пред бизнеса - в частност 
при предлагането на интелигенти продукти и 
услуги  

Общината като клиент на продукти/услуги се 

нуждае от продукт/услуга не само за свои цели 

като оргаизация, а за удовлетворяване на 

публична потребност.  

 

Пример: Прдукт, който оптимизира 

потребление на ресурси (напр. енергийни) 

спестява на общински ресурси и осигурява 

данни за трафика на пешеходци - като "умно 

улично осветление", но не е продукт с пряко 

изражение за гражданите - не е видим продукт, 

който общността да потребява.  



Предизвикателство пред бизнеса - в частност 
при предлагането на интелигенти продукти и услуги (2) 
 

- Общините имат повече инструменти да включават 

бизнес продукти/ услуги в проектите си, когато са 

запознати с оферите за тях предварително.  

- Запознаването с продукти/ услуги (напр. за 

интелигентни решения в отделни сфери на 

публичния сектор, трябва да изпреварва 

стратегическото планиране в общините.  

- Запознаването с продукти/ услуги (напр. за 

интелигентни решения в отделни сфери на 

публичния сектор, трябва да се грижи регулярно за 

информираността на експертите по политики в 

общините.  

- Експертите трябва да познават новите продукти и 

услуги и възможносите им в техния сектор преди 

откриването на нови отворени проектни процедури. 



Предизвикателство  
пред бизнеса - 
в частност при предлагането на  
интелигенти продукти и услуги (3) 
 

- Бизнес продукт/услуга, предлагани на общините, 

трябва да отговаря на добра практика в община от 

регион и град (национален или не), който има по 

добри показатели от техните в съответната област.  

- Бизнес продукт/услуга, предлагани на 

община, трябва в не малък брой случаи да отговаря 

на нуждите на общината, но и на общността - полезен 

за гражданите, но по видим от тях начин.  

- Бизнес продукт/услуга, предлагани на община, 

трябва да отговарят на възможностите за 

финансиране по национални и международни 

програми, като тази ифнормация е ключова 

при предлагането от страна на бизнеса.  



Внедряване на бизнес продукти/услуги в работа на 
общините - чрез проекти, но с интегриран подход  

Продукти/услуги на 
общините се предлагат 
на езика на общините  

- Посрещане на 
стратегически цели и 

задачи от техните 
програми;   

- Обучения на 
експертите по сектори 

за възможносите и 
използването на 

отделни продукти; 

- Оценка и аргументация за 
обществена пряка и 

добавена стойност на продуктите - 
Може ли местната общественост да 

ги разпознае и оцени? Може ли 
тяхната полза да се "разкаже"?  

- Политическа жизненост 
на продуктите/услугите - 

Защитима ли е единичната 
им цена и цена 

за поддръжка в местния 
парламент?   



Пътят към 
партньорство с 

публичния сектор при 
развитието на 

интелигенти градове... 

...нашият отговор... 

Пътна карта за 

взаимодействие в 

регионалните 

проекти за 

различните видове 

партньорства.  



Подходящата пътна карта е 

възможност! 

 

Благодарим за вниманието! 

За контакти:  

georgi_tsolov@unwe.bg 

veselina@unwe.bg  

катедра  

"Регионално развите" 

Университет за национално и 

световно стопанство 
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