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Четвъртата  международна  научна  конференция  CLIMATE  CHANGE,  ECONOMIC 

DEVELOPMENT,  ENVIRONMENT AND PEOPLE CONFERENCE  (CCEDEP)  се  проведе  от 7  до 

9 октомври 2014 г. в Новотел Пловдив по темата „Регионално развитие на страните от 

Централна и Източна Европа”. Конференцията бе организирана от Висше училище по 

агробизнес  и  развитие  на  регионите  съвместно  с  Алианса  на  университети  от 

Централна‐Източна Европа (ACEU), чийто Пети конгрес бе съпровождащо събитие.  

Конференцията  бе  открита  от  ректора  на  ВУАРР  проф.  д‐р  инж.  Димитър 

Димитров  и  президента  на  ACEU,  и  ректор  на  университета  Капошвар,  Унгария 

проф. Ференч  Савой.  Сред  официалните  гости  бяха:  генералния  секретар  на  ACEU 

Слободан Ракич от университета EDUCONS, Сърбия, проф. д‐р Александър Николовски 

от университета FON в Скопие, Македония; проф. д‐р Исмет Кая – директор на Центъра 

за  научни  изследвания  и  технологии  към  университета  в  Чанаккале,  Турция;  Ели 

Анави –  изпълнителен  директор  на  „Малки  и  средни  предприятия  и  иновации”  към 

Министерство  на  икономиката  и  енергетиката  на  Република  България,  Евгения 

Агчаканова  от Министерство  на  земеделието  и  храните;  инж.  Ральо  Ралев  –  кмет  на 

район  Северен,  община  Пловдив;  инж.  Любозар  Фратев  –  председател  на  Съвет  по 

туризъм – Пловдив. 

Писмено  приветствие  бе  получено  от  организационния  комитет  на  VIII 

международна  научна  конференция  «TECHNOLOGY  INNOVATION  AND  EDUCATION», 

която ще се проведе през месец март 2015 г. в Русия. 

В конференцията участваха с 83 доклада учени от България, Сърбия, Хърватска, 

Турция, Македония, Русия, Косово, Полша, Словакия и Естония в следните секции: 

 Регионални пазари и международна търговия 

 Икономика,  предприемачество и мениджмънт 

 Екологично производство на храни 

 Информационни и комуникационни технологии 

 Туризъм и рекреация 

 Зелена икономика и възобновяема енергия 

 Мениджмънт на околната среда 

 Агробизнес и регионална политика 



 Социално и културно развитие 

 Образователен мениджмънт и научни изследвания 

 Човешки ресурси 

 Здраве, спорт и медицина 

В работата на конференцията и дискусиите в периода 7 – 9  октомври 2014  г. 

участваха  185 души,  сред  които:  представители  на  Министерство  на  икономиката  и 

енергетиката  и  Министерство  на  земеделието  и  храните  на  Република  България, 

община  Пловдив,  Съвета  по  туризъм  към  община  Пловдив,  на  бизнеса  и 

неправителствения сектор, които подчертаха необходимостта от подобни академични 

форуми  за  подобряване  на  връзката  „наука‐бизнес“  и  трансфера  на  нови  знания  и 

иновации.  Постигната  бе  целта  на  конференцията  да  се  очертаят  проблемите  и 

перспективите  в  устойчивото  регионално  развитие,  представяйки  съвременни 

изследвания, давайки препоръки за практиката, създавайки възможности за дискусии 

и  установяване  на  връзки  между  наука,  бизнес,  неправителствени  организации, 

държавни  и  местни  органи  и  др.  Сред  дискутираните  теми  бяха:  политики  за 

регионално развитие и пазари, законодателство, финансиране; икономическо развитие 

и  конкурентоспособност,  предприемачество  и  мениджмънт;  инфраструктура, 

агробизнес,  туризъм,  проблемите  пред  висшето  и  професионално  образование  и  др. 

Акцентът  бе  поставен  на  устойчивото  регионално  развитие,  туризма,  регионалните 

пазари и международната търговия, зелената икономика, повишаване на качеството на 

образованието и информационните и комуникационните технологии. 

Съпровождащо  събитие  на  конференцията  бе  Петият  конгрес  на  Алианса  на 

университетите от Централна и Източна Европа, който прие нови членове и взе важни 

решения за бъдещото развитие на обединението. 

Конференцията  и  конгресът  предоставиха  възможности  за  обмяна  на 

информация и знания между експерти, изследователи и институции за насърчаване на 

международното  сътрудничество  и  нови  инициативи  в  областта  на  устойчивото 

развитие. 



Участниците се обединиха около следните основни изводи: 

 Предимства на международната акредитация са безспорни; 

 Има  доказуеми  обществените  ползи  от  частното  висше  и 

професионално образование; 

 Необходимо  е  оптимално  разпределение  на  ангажиментите  за 

държавни и частни висши училища; 

 Съвременната  икономика  се  нуждае  от  интелигентна 

специализация; 

 Балансирано регионално развитие може да бъде постигнато чрез 

устойчиво земедлие и туризъм; 

 Необходими  са  нови  форми  на  международно  сътрудничество, 

търговия и добри банкови практики в условия на криза. 

 

Прие  се  предложение  за  запазване  на  мотото  на  конференцията  

„РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  НА  СТРАНИТЕ  ОТ  ЦЕНТРАЛНА  И  ИЗТОЧНА  ЕВРОПА“  за 

бъдещите  научни  форуми,  организирани  от  ВУАРР,  с  включване  на  нови  и  актуални 

нюанси  в  съответствие  със  световните  тенденции  за  глобализация  и  устойчиво 

развитие. 

 

 

09.10.2014 г. 
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