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За изпит за докторанти по специалността 4. 4. Науки за земята, 

Икономическа и социална география /Социално-икономическо 

райониране  и административно-териториално деление/ 

 

1. Социално-икономическото райониране-основен научен метод при 
управлението на територията. Видове районирания: интегрални, отраслови, 

целеви, природни. 
2. Принципи и методи на социално-икономическото райониране. Критерии 

и показатели за социално-икономическите районирания. Териториален 
обхват на видовете райони. 

3. Научни приноси и практико-приложни резултати при извършените 

интегрални /комплексни/ социално-икономически районирания на 

България. 

4. Оценка на приносите на Ан. Бешков за полагането на основите на общата 

теория на икономическото райониране в България. Моделът му на 

стопанско-географска подялба на националната територия от 1934 г., като 

теоретична основа за следващите икономически районирания на страната.  

5. Оценка на научната дискусия от началото на 50-те години на XX-ти век 

за изясняване на теоретичните основи и принципи на интегралните 

социално-икономически районирания на страната.Идейни позиции и 

подходи. 

6. Същност и съдържание на интегралния социално-икономически район. 

Фактори за формирането му и динамика на границите. Териториална 

компактност, функционалност и специализация на интегралния социално-

икономически район. 

7. Връзката между интегралното райониране и провеждането на 

регионалната политика в България. Практико приложно значение на модела 

на интегрално социално-икономическо райониране на БАН от 1989 г. 

8.Връзката между интегралните социално-икономически районирания и 

административно-териториалните деления на България. Оценка на 

необходимоста от припокриването на териториалния обхват на 

интегралните социално-икономически райони, статистическите райони и 

административните области в България. 

9.История и подходи на административно-териториалните устройства и 

деления на България.Оценка на факторите за промените в териториалните 
схеми на административно-териториалните устройства на България. 



10.Връзка на интегралните социално-икономически райони с районите за 

планиране в ЗРР /статистическите райони/ в България. Териториалния 
оптимум на районите за планиране за провеждането на регионалната 

политика в България. 
11.Връзка на социално-икономическото райониране с административно-

териториалното деление. Същност и цели на административно-
териториалното устройство и деление на България. Модели и подходи.  

12.Оценка на националната традиция в административно-териториалното 

деление и устройство на страната. Периодизация и подходи. 

13.Административно-териториално устройство на България от нейното 

основаване /681/ до Освобождението /1878 г./. АТЕ по българските земи в 

рамките на Османската империя: бейлервейство, вилает, нахия, кааза. 

Функции и йерархичност. 

14. Административно-териториални деления и устройства на България в 

периода 1878-1944 г.. Оценка на факторите за техните промени. Рационални 

идеи и недостатъци. 

15. Административно-териториални устройства и деления на България в 

периода 1944-1989 г.. Териториални модели, рационални идеи и 

недостатъци. 

16. Развитие на научните идеи за административно-териториалното 

устройство и деление на страната след 1989 г.. Връзките между 

интегралното социално-икономическо райониране-административното 

устройство и деление и провеждането на регионалната политика в страната. 

17. Равнища на регионално и локално / местно/ самоуправление в страната. 

Сравнителни преимущества и недостатъци. Изградени  и функциониращи 

нива на териториално самоуправление в България. Сравнителни 

преимущества и недзостатъци. 

18. Оценка на законово-нормативната рамка на административно-

териториалното устройство и деление на страната / ЗАТУРБ, ЗРР, ЗМСМА 

и др. /. 

19.Оценка на ролята и функциите на общините в България като 

единственото формирано и функциониращо ниво на териториално 

самоуправление в България. Децентрализацията като инструмент за 

утвърждаването на устойчивостта на общините в България.Териториален и 

функционален оптимум на броя на общините в България. 

20. Оценка на преференциалната регионална политика като инструмент за 

минимизирането на регионалните диспропорции в България.Районите за 



целенасочено въздействие /подпомагане/ и ролята им за повишаване на 

устойчивостта на общините в България. 

21. Оценка на областната схема, като териториална основа за изграждане на 

регионално ниво на самоуправление в България. Функциит и териториеален 

обхват и оптимум на броя на областите в България. Обосновка на 

необходимостта от ново административно-териториално устройство и 

деление на страната. 

22. Европейски практики и модели в адмиенистративно-териториалното 

устройство и деление. Опитът на някои от страните членки при 

провеждането на преференциалната регионална политика. Примери.  
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