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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. Културно-

индустриални 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. 
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