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РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ  

Преподавател: Гл.ас.д-р Елена Ангелова Калфова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Решаване на казус 30 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  Решаване на казус 25% 

2.  Курсов учебен проект 25% 

3.  Изпит 50% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Задълбочено са овладени и осмислени основни и допълнителни знания и 

умения, задълбочено се познават информационните източници, напълно се 

разбира преподаваната материя, студентът демонстрира ясно изрозено и 

аргументирано собствено мислене. Може сам да открива проблемни ситуации 

и да предлага решение.  

За оценка „Много 

добър“ 

Усвоени са и са осмислени ключови понятия, демострира се правилно 

разбиране на преподаваната материя, открива самостоятелно проблемни 

ситуации и се демонстрират умения за решаване на сложни казуси. 

За оценка „Добър“ 
Усвоени са и са осмислени ключови понятия, демонстрират се знания, които 

позволяват да се решават стандартни казуси, но студентът не може да ги 
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приложи творчески и да открива проблемните ситуации самостоятелно.  

За оценка „Среден“ 
Усвоени са ключови понятия, демонстрират се знания на елементарно ниво и 

могат да се решават прости казуси.  

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината цели да осигури познание относно основните принципи и модели на функциониране на 

регионалната политика. Поставя се акцент на методите за анализ на регионалните икономики, с цел да 

се обяснят причините за възникване на регионалните проблеми и подходите за тяхното разрешаване. 

Дисциплината представя и моделите на управление на регионалното развитие, разглеждайки 

въпросите свързани с разпределението на отговорностите между нивата на управление в тази сфера, 

като се поставя акцент върху регионалното ниво на управление.  

Изгражда практически умения за разработване на планови и програмни инструменти в сферата на 

регионалното развитие, за методите за реализирането и оценката им. Разглеждат се моделите на 

регионално развитие в България, подходите и инструментите на българската регионална политика. 

Тези проблеми са разгледани в сравнителна перспектива със сходните такива в държавите.членки на 

ЕС. Разглеждат се целите и инструментите на регионалната политика на ниво ЕС. Поставя се и акцент 

върху въвеждането на изискванията на регионалната политика на ЕС по отношението на разработката 

на многогодишни програмни и планови документи в областта на регионалното развитие. 

Окончателната оценката по дисциплината се формира въз основа на показаните резултати от 

семестриалната работа на студентите и писмен изпит. 

Оценката от работата през семестъра се формира както следва: 

1. Разработвана на самостоятелен курсов проект – 25% от оценката. 

2. Решаване на казус. Всеки студент получава конкретен казус от преподавателя, който решава 

самостоятелно – 25% от оценката. 

3. Писмен изпит – 50% от оценката. Писменият изпит е по 1 въпрос, изтеглен в деня на изпита. 

Отговорът на студентите се оценява по следните критерии: ясно, логично изложение, 

задълбочено познаване на теорията, демонстрация на аналитично мислене. 

 

Предварителни изисквания: 

За изучаване на дисциплината Регионална политика биха били полезни занания по публични 

политики, местна власт и управление и др. 

 

Очаквани резултати: 

След успешното завършване на курса студентите ще придобият достатъчно теоретични знания и 

практически умения за: принципите на регионалното управление, за моделите на управление на 

регионалната политика, за начините на осъществяване на регионалната политика, за методите и 

инструментите на тази политика, за прилагането им в България държавите от ЕС и на ниво ЕС.    

Студентите ще изградят умения за разработване на стратегически документи за програмиране и 

планиране на дейностите на публичните власти в областта на регионалното развитие, който са 

съобразени с изискванията и практиките на ЕС. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Основни понятия: регион - в географски, икономически и политологически аспект.  4 часа 

2 Регионална политика - дефиниции, обхват, мотиви за прилагане, цели и 

инструменти.  

4 часа 

3 Методи за анализ на регионалното развитие и определяне на проблеми, модели на 

взаимодействие между регионите.  

4 часа 

4 Етапи при разработването на стратегия за регионално развитие. 4 часа 

5 Дефиниране на цели, обекти и критерии за техния подбор. 4 часа 

6 Ситуационен анализ, избор на основни подходи за въздействие 4 часа 

7 Основни инструменти за въздействие за подпомагане на регионалното развитие. 4 часа 

8 Методи за оценка  - на регионалната стратегията и на отделните инструменти. 4 часа 
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9 Икономическото развитие на регионите в България - демографска и селищна 

структура, основни икономически характеристики (безработица, миграция, БНП на 

глава от населението и т.н.), инфраструктура, екологични проблеми.  

4 часа 

10 Регионално управление - административна и политическа организация, причини, 

типове. Отношения между политическата и административна организация на 

държавата и икономическите региони. 

4 часа 

11 Регионалната политика в България - история, настоящи характеристики - цели и 

инструменти. 

4 часа 

12 Административна и институционална  среда на регионалната политика в България, 

основни характеристики на отделните институции, участващи в процеса, анализ на 

моделите за взаимодействие и координация между тях. 

4 часа 

13 Регионална политика на ЕС - цели, методи, инструменти.  4 часа 

14 Структурните фондове основен инструмент на регионалната политика на ЕС. 

Принципи на функциониране, цели, основни програми, методи за оценка . 

4 часа 

15 Многогодишното стратегическо планиране и програмиране – основен подход при 

управлението на регионалното развитие в ЕС.  

4 часа 

Общо: 60 часа 

 

Изисквания за разработването на курсов учебен проект  

Проблемни области за разработване на курсовата работа: 

 1. Административна и институционална система за осъществяване на регионалната политика 

в България. Цели, инструменти, финансиране на регионалната политика в България (Региони за 

планиране, региони за целенасочено въздействие). 

 2. Правомощия на централните и местните власти за осъществяването на регионалната 

политика в България. Разпределение на отговорностите и взаимодействие между нивата на 

управление. 

 3. Регионална политика на ЕС - цели, инструменти, развитие. 

  

 Избор на тема 

 В рамките на изложените проблемни области, студентите избират конкретен проблем, който 

да бъде разработен. Темата на курсовата работа представлява:  

(1) Намиране на интересен за студента изследователски проблем. Проблемът трябва да е в рамките на 

една от дефинираните проблемни области, без да я изчерпва; 

(2) Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста); 

(3) Цялата курсова работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на 

формулирания изследователски проблем. 

Структура 

 Курсовата работа съдържа въведение, изложение, заключение.  

 Въведението поставя централния проблем. То представя целта на курсовата работа. 

Изследователския проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани.  

 Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически 

последователно се излагат резултатите от направения анализ и изводите, до който се достига. 

Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от 

автора хипотеза. 

 Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които 

достига. 

Формален вид 
 Титулната страница трябва да информира за: темата на курса; темата на курсовата работа; 

трите имена и факултетен номер на автора. Курсовата работа се предава в печатен вид с номерирани 

страници. Препоръчва се курсовата работа да не надхвърля 10-12 страници  (при стандартна 

машинописна страница от 1800 знака на страница).   

 Критерии при оценяването на курсовата работа: 

 Познания по избрания въпрос 

 Оригиналност на работата  

Аналитичност, сравнителност, логичност в разработката .  
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Посочените критерии за оценка са еднакво значими. 

 

Конспект за изпит 

1. Регион. Географски регион, икономически регион, административен регион. Регионално деление, 

критерии. Типове икономически региони 

2. Регионална икономика и регионална политика. Определение. Мотиви за провеждане на регионална 

политика. Историческо развитие. 

3. Методи и критерии за оценка на икономическото развитие на региона. Модели на влияние между 

регионите. 

4. Цели и обекти на регионалната политика. Критерии за подбор на регионите, обекти на регионалната 

политика. 

5. Регионална стратегия. Определение. Разработване на регионална стратегия. Основни подходи. 

6. Регионално управление - административна и политическа организация, причини, типове. 

7. Регионализация. Фактори. Типове. 

8. Модели на разпределение на отговорностите и модели на взаимодействия между нивата на 

управление в областта на управление на регионалното развитие. 

9. Инструменти на регионалната политика. Видове. Оценка. 

10. Регионалната политика на ЕС - принципи и цели. Влияние на интеграцията в ЕС върху 

икономическото развитие на регионите. 

11. Основни инструменти на регионалната политика на ЕС. Принципи на функциониране, цели. 

12. Разширяването на ЕС и развитието на регионалната политика и управление в ново присъединилите 

се държави. 

13. Регионално деление в  България – икономически региони, административни региони. Критерии за 

подбор на обектите на регионалната политика. 

14. Регионалната политика в България – цели, инструменти.  

15. Развитие на регионалната политика в България. Институционална организация на управлението. 

16. Административната система за управление на регионалната политика в България - проблеми и 

перспективи. 
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