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КОНСПЕКТ ПО РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА 

 

1. Същност и специфика на регионалната икономика 

- Регионалната икономика и регионалистика, 

- същност на регионалната икономика, 

- специфика на националната и регионална икономика, 

2. Предмет и задачи на регионалната икономика. 

- териториално разположение на производствени и обслужващи отрасли, 

- природни дадености. 

3. Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на 

производствените и обслужващи системи. 

- закон и закономерност, 

- закономерности за ТРРПС, 

4. Принципи на териториално производствените и обслужващи системи. 

5. Регионално развитие: 

- същност и специфика на “регионалното развитие”, 

- фактори, насоки, перспективи на регионалното развитие, 

- регионален икономически анализ. 

6. Икономически растеж – предпоставки, фактори, етапи, индикатори и показатели. 

           -     аспекти на регионалното преструктуриране. 

7. Регионална инфраструктура. 

- същност и специфика на понятието “инфраструктура”, 

- класификация, критерии, видове “инфраструктура” 

- инфраструктурни елементи, 

- инфраструктурна изграденост на териториалните системи 

- инфраструктурна база на териториалните системи. 

8. НПРР за инфраструктурна изграденост на Република България. 

9. Миграция на населението. Основни миграционни потоци. 

- миграцията като процес – същност и специфика 

- видове миграция, 

- измерване на миграционната активност, 

- тенденции на миграционната активност. 

10 Локация и  локационен процес. 

- същност на локационния процес,  

- регион, ареал, териториална система, 

- класификация на териториалните системи. 

11. Локационни фактории, зависимости, критерии. 

        -     избор и промяна на локация, 

        -     НПРР за локация на национални и регионални обекти 

12. Определяне на локационните въздействия. 

- механизъм за оценяване на локационните фактори, 

- предубедени или погрешни оценки 



- методи за количествена оценка на въздействие при локация 

- резултати от количествени оценки 

13. Транспортна ориентация. 

- транспортна ориентация на разполагаемите производства 

- варианти в зависимост от броя на преносимите входове и изходи 

- икономически характеристики на трансферните операции 

- местен вход и местен изход. 

14. Градовете и локационния процес. 

     -     урбанизация,  

     -     градска икономика  

15. Градска икономика 

     -    градски системи и локация на търговските зони 

16. Търсенето и предлагането в системата на регионалното развитие. 

      -     търсенето и предлагането като категории, 

      -     регионален анализ на отношението «вложение-продукция», 

17. Мобилност на труда и капитала. Междурегионален обмен и факторни движения. 

18. Ефектимвост от комплексното социално-икономическо развитие на   

териториалните системи. 

- комплескно социално-икономическо развитие – същност и специфика 

- ефективност на регионалното икономическо развитие 

- коефициент на регионално потребление. 

19. Регионално развитие на свободните безмитни зони. 

- свободна безмитна зона – същност и специфика  

- предимства и недостатъци на свободните безмитни зони, 

20. Стратегия за местно регионално икономическо развитие. 

- категорията “стратегия” 

- модели на териториалното развитие 

- форми на регионална политика 

- актуални проблеми на териториалното развитие 

- НСРР на РБ за периода 2005 – 2015 

     21. Регионална икономическа политика. Същност. Съвременни форми.   

     22.Агенции за регионално развитие и бизнес инкубатори.               

     23. Регионално развитие и свободни безмитни зони. Международен опит.   

24. Регионална икономическа политика на ЕС.                                               

     25. Възможности за повишаване на регионалната ефективност с помощта на проекти 

финансирани от структурните фондове на ЕС 

     26. Регионална политика и разработване на регионални стратегии. Планове за регионално 

развитие 

     27. Програми за регионално развитие.                                                         

     28. Същност и развитие на електронните технологии с възможности за приложение в 

регионалната икономика. Приложение на географските информационни системи в 

регионалната икономика 

     29. Регионалната икономика и електронизацията на административните дейност. 

     30. Регионална икономика и устойчиво развитие. Публичните проекти – фактор за устойчиво 

развитие на общините. Публично-частно партньорство.                
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