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1. Предмет, задачи и методи на социално-икономическата география. Регионално
развитие: методология и изследователски методи.
2. Теории за местоположението. Предимства и ограничения на географското и
геополитическото положение за развитието на България.
3. Природно-ресурсен потенциал: същност и класификация. Методи за количествено
измерване и оценка на природните ресурси. Регионални природноресурсни цикли.
Ефективност и ефикасност на природно-ресурсния потенциал. Природни и
антропогенни рискове.
4. Човешки ресурси: динамика и териториална структура. Структури на човешките
ресурси. Заетост и безработица: пространствени неравновесия. Регионална
демографска политика. Демографски прогнози: същност, методи за съставяне и
цели.
5. Развитие и териториална структура на селищната мрежа в България. Класификации
на населените места в България.
6. Урбанизирани пространства и селски райони в България: критерии и показатели за
класификация. Подходи и методи за демаркация.
7. Регионален анализ на икономиката: същност, цели и методи.
8. Пространствена икономическа теория: теории за регионално развитие. Цел и
влияние на регулациите при регионалното развитие.
9. Пространствена организация и регионални особености на аграрния сектор в
България.
10. Пространствена организация и регионална структура на индустриалния сектор в
България.
11. Пространствена организация и регионални особености на третичния стопански
сектор в България.
12. Концепции в пространственото/регионалното развитие: теориите за централните
места и осите за пространствено развитие, модела „център – периферия“ и теорията
за регионалната ефективност като инструмент за управление на територията.
Концепция за устойчиво пространствено развитие. Ендогенно и екзогенно
регионално развитие на природно-социалните системи.
13. Методи за количествено измерване и оценка на териториалната организация и
регионалното развитие на природно-социални системи. Самоорганизация на
природно-социалните системи. Типове индикатори - икономически, социални и
екологични. Коефициенти и индекси за оценка на пространствените неравенств а.
14. Регионални неравенства в социално-икономическото развитие в България: генезис,
дефиниране и политики за ограничаване и регулиране. Различия и неравенства в
развитието на природно-социалните системи. Териториална кохезия – същност и
цели. Интегрирано управление на националната територия – възможности,
приоритети и рискове.
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15. Административно-териториално устройство на България – цели, йерархичност и
органи за управление на територията. Административно-териториални и
териториални единици. Административно-териториално устройство и регионална
политика в България (ЗАТУРБ – 1995; ЗРР – 1999, 2004 и 2008 г.).
Форми на регионална организация на природно-социалните системи –
икономически клъстери, специални икономически зони, иновационни и
технологични центрове, аутсорсинг.
16. Райониране на пространството на България: същност, цели и съвременни модели.
Теории на районирането. Районна ефективност – приложение в плановата и
управленската практика на България. Приложение на ГИС при пространствената
организация и управление на урбанизирани пространства и периферни територии.
17. Концепция за пространствено устойчиво развитие на ЕС – Принципи за устойчиво
развитие (2000, Хановер) и Лайпцигска харта (2007). Кохезионна политика на ЕС –
цели и инструменти. Териториална синергия в регионалната организация на
природно-социални системи.
18. Национална стратегия за регионално развитие на Р България за периода 2012 – 2022
г. – същност и цели.
19. Национална концепция за пространствено развитие на Р България (2012 – 2025
г.): същност, цели и хоризонтални равнища за развитие.
20. Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – същност, цели, задачи
и приоритети (Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани
планове за градско въствановяване и развитие на градовете - МРРБ, 2010 г., 2012 г.).
Лайпцигска харта за устойчиво развитие на градовете в ЕС (2007).
21. Проблеми на регионалното планиране и регионалното управление на селските
райони в България.
22. Политика за пространствено и регионално развитие в избрани страни на ЕС І:
Западна Европа – Германия: „Организация на пространството” и регионална
политика
23. Политика за пространствено и регионално развитие в избрани страни на ЕС ІІ:
Западна Европа – Австрия: „Организация на пространството” и регионална политика
24. Политика за пространствено и регионално развитие в избрани страни на ЕС ІІІ:
Източна Европа – Унгария: Териториална и регионална политика
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