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БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018
Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно
състояние и проблеми
Тематични области:
1.
2.

3.
4.

5.

Теоретични въпроси на социално-икономическото райониране и регионалното
планиране.
Специфики в районирането и регионалната политика на европейските страни.
Регионалната политика в страните от Европейския съюз – достижения и проблеми.
Регионална структура на ЕС. Европейски региони.
Районирането в България - традиции, съвременно състояние и проблеми. Частни
(отраслови) и комплексни (интегрални) социално-икономически райони.
Държавната политика за регионално развитие – традиции и трансформации. Райони
за целенасочено въздействие (райони за растеж, селски райони и др.). Новата схема
на регионално устройство и планиране в страната – необходимост и обосновка на
различни варианти.
Оперативните програми и стратегическите планови документи (национални,
регионални, областни и общински стратегии и планове за развитие) – инструменти
на устойчивото регионално развитие.
Важни дати

Получаване на заявки за участие с резюмета на докладите
Получаване на пълния текст на докладите
Изготвяне и обявяване на програмата на конференцията
Провеждане на конференцията

30 юни 2018 г.
15 септември 2018 г.
5 октомври 2018 г.
19 – 21 октомври 2018 г.

Технически изисквания към докладите
Формат на страницата: А4; Полета на страницата: 2,5 см от всички страни; Шрифт: Times New Roman, 12 pt

Разработките следва задължително да съдържат: заглавие, автор/и, резюме (до 500 думи) 1 и
ключови думи (и на английски език), въведение, материал и методи, резултати и дискусия,
заключение, литература 2.
Представянето на доклад в рамките на програмата на конференцията е с
продължителност до 10 минути. Постерното представяне е с постер в електронен формат
(ppt, pdf и др.) и/или на хартиен вариант.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник на сайта: http://regions.uard.bg/
Работни езици: български, английски, руски
Съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването - предмет, използваната методика, главните резултати и изводи.
Описанието на използваните литературни източници се препоръчва да е в APA Style. Цитирането в текста е с фамилия на автора и
година, поставени в кръгли скоби.
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