Конспект
за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност „Регионално развитие“
професионално направление 3.7. Администрация и управление
1. Същност, предмет и задачи на регионалното развитие, регионалната икономика
и управлението на територията.
2. Теории за регионален икономически разстеж и регионалното развитие. Анализ и
оценка на регионалните ресурси като фактор за постигането на регионален
икономически растеж.
3. Реституция, приватизация, публично-частно партньорство, концесиониране и
регионално развитие – същност, връзки и особености.
4. Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното планиране и
устройството на територията.
5. Население и регионално развитие. Брой и състав на населението. Естествено
движение на населението. Миграция на населението. Основни национални и
интернационални миграционни потоци.
6. Регионален анализ на населението и трудовите ресурси. Регионални особености
на безработицата. Регионални трудови борси.
7. Регионално развитие, урбанизъм и основни урбанистични структури. Анализ на
градовете и регионите и планиране на урбанистичното им развитие.
8. Локационни фактори и условия – обща постановка. Обекти и процедури при
избор на локация.
9. Териториална концетрация и териториална специализация – същност,
предпоставки, преимущества и недостатъци. Методическа оценка на
териториалната специализация.
10. Регионална ефективност. Видове ефективност при локация. Ефективност на
локационните варианти. Методи за определяне на регионалната ефективност.
11. Регионално моделиране. Междурегионални модели. Вътрешно национален
модел. Линейно прогармиращ транспортен модел. Стабилност на
междурегионалните търговски коефициенти.
12. Регионална икономическа политика. Същност, съвременни подходи и
механизми. Регионална икономическа политика на България. Измерители,
административни структури и процедури за осъществяване на регионалната
икономическа политика.
13. Регионална политика и разработване на регионални стратегии. Регионални
стратегии за социално-икономическо развитие Планове за регионално развитие.
Програми за регионално развитие. Информационно осигуряване на
регионалните стратегии.
14. Развитие и приложение на електронните технологии в регионалното развитие.
Приложение на географските информационни системи в регионалното развитие.
15. Функции и компетентност на териториалните органи. Обхват, структура и
функции на териториалната администрация. Същност на общинската
администрация. Етапи на изграждането на местната администрация в България.
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16. Местно самоуправление, държавен контрол и децентрализацията като форма на
укрепване на местното самоуправление. Финансовата децентрализация и
регионалното развитие – връзки и особености.
17. Институции на регионалното развитие в Европа. Федарелизация и
дефрагменгация на европейското икономическо пространство. Културноиндустриални ограничения в административно-териториалните единици в ерата
на глобализацията.
18. Системи от индикатори за наблюдение на регионалното развитие. Общи условия
и изисквания за разработване на общинския план за развитие. Регионална
ефективност, норма на възвращаемост и анализ разходи – ползи.
19. Регионални и общински стратегии за социално-икономическо развитие.
Същност, стуктура, елементи видове. Информационно и финансово осигуряване
на регионалните стратегии.
20. Европейската интеграция и регионалното развитие – приоритети, етапи и
перспективи. Същност, особености и еволюция на вътрешния пазар.
21. Финансови и икономически въпроси на Европейския съюз. Финансови пазари и
иновации. Иновации, конкурентоспособност и регионално развитие – връзки и
особености.
22. Конкурентноспособност
на
административно-териториалните
единици.
Международна и регионална интеграция. Протекционизмът и конкуренцията
като фактор за развитие на регионите.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Генешки, М., „Регионална икономика“, София, изд. „Тракия-М“, 2000г.
2. Генешки М., Георгиев, Л., „Регионална икономика“, изд. „ЛИА“ ,София,1995г.
3. Генешки М., „Териториалните общности в България“,София, Изд. СУ
„Кл.Охридски“, 1990г.
4. Георгиев Л., „Териториално разположение и развитие на производителните
сили“ София, ИСК, 1990г.
5. Георгиев, Л., „Регионална икономика“,София, изд. „Тракия-М“, 1998
6. Георгиев, Л., „Регионална икономика“, София, изд. „Нов български
университет“, 2009г.
7. Георгиев, Л., „Регионални и общински несъответствия“, София, изд. „Нов
български университет“, 2012г.
8. Георгиев,Л., Историческа перспектива на местното управление-годишник ЦПА
2010-2011 г.
9. Георгиев, Л., „Децентрализацията - разбирана и правена.“ сп. „Администрация“,
бр.2/2008
10. Григорова, Ж., Протекционизъм и конкуренция на Балканите през ХХ-ти век.
София, 1989.
11. Иванова, Р., „Европейският съюз след Договора от Амстердам“, сп.
„Съвременно право“, бр. 2 / 1998
12. Интеграция на глобалните проблеми по околна среда, 2010 – Наръчник http://www.gis.gea.uni-sofia.bg/rioconventions/?q=node/19

http://regional-development.eu/

13. Ковачев, Я., Милчев, Б., „Новите положения в нормативната уредба на
устройството на територията“, изд. „Труд и право“, София, 2013г.
14. Кънев, Е., „Публично-частно партньорство“, изд. „Изток – запад“, София, 2011г.
15. Миланов, Ж., „Местно самоуправление“, изд. „Юрис Прес“ София, 2001 г.
16. Минков М. Демография, 1999
17. Наплатаров, К. Христов, 2009. Управление на околната среда. Ефективност и
приодозащита.С
18. Славейков П. Геодемография, 2012
19. Стефанова, М., „Децентрализацията - болната тема на прехода в България“, сп.
Градове и региони“, бр. 1, ноември 2011 г.
20. Чешмеджиева, М., Александрова, В., Методиева, А., „Общинско право в схеми и
определения“, изд. „Нова звезда“, София, 2013г.
21. „Основи на Европейската интеграция“, сборник под общата ред. на Ружа
Иванова, ЦЕИ, С., 1998
22. „Азбука на европейската интеграция“, Българо-английско-френски речник, С.,
ИЕИИ, НБУ и Европейски център за обучение „Лактеа“, 2001
23. „Приватизация. Концесии“, София, изд. „Сиби“, 2008г.
24. „Публично-частно партньорство“, София, изд. „Сиби“, 2012г.
25. „The European Union: Democratic Legitimacy in a Regional State?“ JCMS Volume
42, Number 5 pp. 975-997
26. Environmental Integration, 2008 http://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm
27. „European Integration as Organizing: The Case of Armaments“, Volume 42, Issue 5
December 2004 (pages 957–973)
28. Wallace, Helen and Wallace, William Policy-Making in the European Union, 4th
Ed., Oxford University Press, 2000
29. McCann, Philip, „Modern urban and regional economics“, Second Edition, 2013,
Oxford university press
30. Leigh, Nancey G. , Blakely, Edward J., „Planning local economic development:
theory and practice“, 5-th edition, 2013, SAGE Publications
31. Stimson, Robert J., Stough, Roger R., Roberts, Brian H., „Regional еconomic
development: analysis and planning strategy“, 2 - nd Edition, 2006

http://regional-development.eu/

