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ТЕМА: АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО НА ОБЩИНА ………. 

Съдържание на заданието: 

І част: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕГИОНАЛНОТО 

СТОПАНСТВО   

Да се направи характеристика на на регионалното стопанство по следните 

показатели: местоположение и граници, релеф, геоложки строеж, полезни изкопаеми, 

климат, води, почви, растителност, животински свят 

ІІ част: ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Да се направи демографска характеристика по следните показатели: брой и гъстота 

на населението, полова структура, възрастова структура, жители в трудоспособна 

възраст, етническа структура, образователна структура, миграции 

ІІІ част: ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

Да се направи характеристика на местната икономика по следните показатели: 

обща характеристика на икономиката и анализ на икономиката по следните показатели: 

селско стопанство, преработваща промишленост, друга промишленост, туризъм. Да се 

използват показателите БВП, БВП на човек от населението, БДС, приходи в лв и др. 

ІV част: ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

Да се направи характеристика на социалната сфера по следните показатели: 

заетост, безработица, образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт 

Срок на предаване и междинна заверка: 24.03.2023 

V част: ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Да се опишат обектите на културното наследство на територията на общината. 

VІ част: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Да се направи характеристика на техническата инфраструктура по следните 

показатели: транспорт, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, газопреносна 

мрежа, комуникационни мрежи, интернет 



VІІ част: ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА 

УРБАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА 

Да се направи характеристика на селищната мрежа и моделите на урбанизация по 

следните показатели: селищна мрежа, териториална структура на общината – 

територии за населени места и образувания, земеделски, горски, води и водни обекти, 

територии за добив на полезни изкопаеми, транспорт; жилищна осигуреност – 

количество и възраст на жилищния фонд, етажност и стайност, жилищна задоволеност, 

енергийна ефективност, жилищен пазар 

VІІІ част: СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Да се направи характеристика на състоянието на околната среда последните 

показатели: качество на атмосферния въздух, качество на водите – основни 

замърсители на територията на общината, състояние на почвите, нарушени терени, 

управление на отпадъците, шумово замърсяване, вредни лъчения и опасни химични 

вещества, мрежа от защитени територии и зони. 

Срок на предаване и междинна заверка: 21.04.2023 

ОБОЩЕНИЕ: Да се направи обобщение за силните и слабите страни, заплахите и 

възможностите за развитие на регионалното стопанство. Да се опишат визията, 

целите и приоритетите за развитие за периода 2021-2027 г. Да се опишат 

приоритетните зони на въздействие за програмния период. Да се опишат 

индикаторите за наблюдение изпълнението на ПИРО и разпределението на 

финансовите ресурси. 

Срок на предаване и междинна заверка: 26.05.2023 

ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ: 

1) Текст с илюстрации  

2) Презентация 

Срок на презентиране и оценка на курсовата работа: 9.06.2023г. 

 

 

 

Дата: 20.02.2023 Съставил: 

   (доц. д-р инж. Милена Мотева) 


