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Информация за финансиран проект

Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2018 г.

Основна научна област или обществен приоритет:
Обществени науки

Входящ№ на проект:
М25/4 от 3.09.2018 г.

Заглавие на проекта:
Изследване на регионалните и местни социално-икономически неравенства в България
(ReLoSEIn)

Базова организация:
Лесотехнически университет, София

Партньорски организации:
-

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
гл. ас. д-р Ивайло Христов Иванов

Общ размер на отпуснатото финансиране:
20 000 лв.

Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:
Лесотехнически университет, София

Сума: 20 000 лв.
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Резюме на проекта:
Целта на проекта е да се разработи и да се апробира методика и инструментариум,

които да дават възможност на базата на количествени показатели да се направи социално-
икономическа оценка и ранжиране на териториалните единици (регионални и местни) в
България и по този начин да се подпомогне процеса на вземане на управленски решения
(включително финансови и инвестиционни) при провеждане на регионалната политика в
страната.

Хипотезата е, че съществува значим, надежден и съпоставим набор от показатели на
регионално и местно ниво в България за разработване на инструментариум за социално-
икономическа оценка на териториални единици от различни нива и който
инструментариум да дава възможност за ранжиране на териториалните единици, да бъде
използван в продължителен период от време и актуализирането на резултатите да бъда
навременно, бързо, евтино и подлежащо на машинна обработка.

Планираните задачи, които ще способстват да бъде постигната целта на проекта, са:
допълване на знанията чрез анализ на натрупаните до момента теоретични достижения и
практически опит в областта на регионалния анализ въз основа на литературен обзор;
проучване и анализ на информационната осигуреност за социално-икономическата
ситуация на териториалните единици от гледна точка представителност и надеждност на
данните, честота на наблюденията и други; проучване и анализ на прилаганите в България
и в света подходи, методи, методики и инструментариум за социално-икономически
анализ на териториални единици и идентифициране на предимствата и недостатъците им;
разработване и апробиране на подход за комплексна социално-икономическа оценка на
териториални единици от различни нива в България, който да позволява тяхната оценка и
ранжиране; прилагане на подхода с налични данни за две последни години и анализ на
резултатите; разработване на механизъм, основан на предлагания подход за социално-
икономическа оценка на териториалните единици, за разпределяне на финансови
средства и стимулиране на инвестиционна активност при провеждане на регионална
политика; популяризиране на резултатите чрез участия в научни конференции,
публикуване на научни статии и монография.

Реализирането на проекта ще спомогне за: усъвършенстване на провежданата
регионална политика чрез проучване на натрупания национален и международен
теоретичен и практически опит; разработване на комплексен измерител на регионални
неравенства; подобряване на подходите за използване на финансови средства между
териториалните единици чрез тяхното проучване и анализ; намаляване на регионалните
неравенства чрез по-справедливо, научно обосновано разпределяне на ресурсите между
териториални единици.
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Членове на научния колектив

Организации/участници Бележка
Базова организация:
Лесотехнически университет

Ръководител на научния колектив
гл. ас. д-р Ивайло Христов Иванов ПД

Участници:
Адриана Андреева Стрекаловска-Гъркова

Радостина Йотова Сотирова

Спасимира Николова Геранова

ДО

СТ

СТ

Общ брои млад учен (МУ) 0 (нула)
Общ брои постдокторант (ПД) 1 (един)
Общ брои докторанти (ДО) 1 (един)
Общ брои студенти (СТ) 2 (двама)
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