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Относно: Статистическите региони на ниво 1 
 

Уважаеми г-н Хаджийски, 
 

Все повече се изисква Евростат и ЕК да извършват статистически 
и пространствени анализи по пан – европейска скала, за която има 
нужда от база за сравнение. Тази база в много случай е ниво 1 от NUTS 
класификацията в 15-те страни-членки на ЕС. Във връзка с това, 
потребителите на нашата база данни също изискват все повече 
информация по тази обобщена скала. Отбелязваме, че ниво 1 не е 
дефинирано в нито една от присъединяващите се страни, независимо от 
факта, че 5 от тях имат население, което превишава считаното за 
подходящо за ниво 1 на NUTS класификацията. Главната причина за 
въвеждане на ниво 1 сега, е да има база за сравнителни презентации по 
европейската скала. Чрез NUTS регламента, който наскоро беше 
одобрен от Европейския парламент, ние имаме постоянна база за 
подходящия размер на регионите по различните NUTS нива. 

Поради гореспоменатите причини, в много случай Евростат би 
желал да приспособи статистическите региони за страните-кандидатки. 
Любезно Ви моля да предложите деление на Вашата страна на 
подходящ брой статистически региони на ниво 1. Предвиждаме 2 
региона за ниво 1 в страната Ви. Те трябва да се формират от 
съществуващите статистически региони на ниво 2 ( вижте публикацията 
на Евростат “Статистически региони в страните от EFTA и страните-
кандидатки”, 2001, само PDF) и да съответстват на принципите, 
заложени в NUTS регламента. Настоящото регионално разделение на 
Вашата страна е представено под формата на карта и списък. 
 Високо бих оценил да получа Вашето предложение до 6 юни 
2003г. То би могло да ни бъде в помощ при последващата дискусия с 
Вас относно предложението, ако ни предоставите : 
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• Карта на предложените региони на ниво 1; 
• Списък на всеки от регионите на ниво 2 съставящи всеки от 

предложените региони на ниво 1; 
• Таблица с населението във всеки предложен регион на ниво 1; 
• Някои географски или културни аргументи в подкрепа на 

избраните граници, особено ако в резултат на предложеното 
териториално разделение се формират региони на ниво 1 с 
различен брой население. 

 
 

Искрено Ваш, 
 
     Ив Франше 
 
  
 

Приложение:  
 

Карта и Списък на съществуващите статистически региони на 
ниво 2. 
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