Тематични направления за разработване на магистърски тези
(Магистърските тези могат да гравитират към тематичните направления)
1.Насоки за повишаване на конкурентоспособността на българските
региони в контекста на Стратегия „Европа 2020“
2.Ролята на клъстерите за повишаване на конкурентоспособността на
българските региони.
3.Демографската катастрофа и пазара на труда в България
4.Пространствено развитие на община (на примера на община…)
5.Проблемите и влиянието на инфраструктурата за изпълнението на
„Стратегия „Европа 2020“
6.Насоки за усъвършенстване на инфраструктурата в контекста на
Стратегия „Европа 2020“
7.Европейска стратегия за развитие на регион
8.Европейски принципи за регионално развитие и прилагането им в
България
9.Възможности за оптимално изграждане и устройство на населените
места в България
10. Местна финансова и инвестиционна политика на община
11. Държавни политики и стратегии – същност, разработване и
реализация (на примера на област…)
12. Финансиране на регионални проекти
13. Управление на инфраструктурни проекти в районите (на примера
на община…)
14. Подобряване на техническата и социалната инфраструктура в
районите (на примера на община…)
15. Сравнителен анализ на културната инфраструктура в районите (на
примера на община…)
16. Инвестиции в регионалното развитие (на примера на община…)
17. Организиране дейността на регионалните (общински) пазари
18. Концесии – форма на публично-частни партньорства
19. Подходи за реализиране на публично-частни партньорства
20. Предизвикателства на социално-осигурителните системи
21. Политика на ЕС в областта на селското стопанство и агробизнеса
22. Проблеми и перспективи пред икономическото развитие на
община (име на общината)
23. Устойчиво и балансирано развитие на територията на община (име
на общината): цели и приоритети
24. Възможности за финансиране на инфраструктурното състояние на
община (име на общината) чрез европейските фондове
25. Влияние на европейските структурни фондове върху регионалното
развитие на България

26. Селски райони и регионално развитие в ЕС – състояние, тенденции
и проблеми
27. Модерният европейски рурализъм. Стара и нова рурална
парадигма
28. Съвременни енергийни проблеми и стратегии за развитие –
глобални и регионални аспекти
29. Добри практики в европейските държави в областта на
електронното правителство
30. Проблеми и възможности за развитие пред електронното
правителство в България
31. Административен капацитет за електронно управление
32. Електронни административни решения в областите и общините
в Република България
33. Перспективи за интегрирано градско развитие в периода 2014-2020
год. (на примера на град…)
34. Интегриране
на
глобалните
екологични
цели
в
стратегическото планиране на регионалното развитие
35. Насоки за адаптиране на българските региони към климатичните
промени
36. Оценка на възможностите за трансгранично сътрудничество на
България и Румъния в периода 2014-2020 година
37.Оценка на възможностите за трансгранично сътрудничество на
България и Гърция в периода 2014-2020 година
38.Оценка на възможностите за трансгранично сътрудничество на
България и Турция в периода 2014-2020 година
39. Проблеми в развитието на периферните гранични общини на
България
40. Перспективи за развитието на Черноморските общини в България
41. Перспективи за развитие на Дунавските общини в България
42. Възможности за развитие на алтернативен туризъм в
Северозападен и Северен централен район на България
43. Анализ и оценка на диспропорциите в развитието на Югозападния
район на България
44. Предизвикателства и перспективи за развитието на малките
общини в България (на примера на община/общини…)
45. Проблеми и перспективи на демографското развитие на
Северозападен и Северен централен район в България
46. Участие
на
България
в
черноморското
икономическо
сътрудничество
47. Възможности за европейско финансиране на инфраструктурни
проекти в българските общини (на примера на община…)
48. Усъвършенстване на законодателството за постигане на ефективно
регионално развитие

49. Възможности за въвеждане на съвременни форми за реализиране
на устойчиво регионално развитие
50. Роля и значение на река Дунав за създаване на устойчиво
партньорство между страните в ЕС
51. Междурегионалното сътрудничество като двигател за развитие на
изостаналите гранични територии
52. Перспективи за развитие на Дунавския регион в България
53. Възможности за подобряване на туристическите услуги в България
54. Конкурентни предимства на българския туризъм на световния
пазар
55. Възможности за подобряване на системата на териториалноадминистративно устройство за повишаване усвояемостта на
европейските програми
56. Развитие на руско-европейските отношения. Състояние и
перспективи
Приоритети в регионалната политика на България в контекста на
Стратегия „Европа 2020“

