
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
постдокторанти – 2021 г.

Основна научна област:

Обществени науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:

„Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции
в европейската политика за регионално развитие“

Базова организация:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Ас. д-р Мариела Стоянова

Общ размер на договореното финансиране:

28 420,00 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

            Идеята за осъществяване на настоящото изследване е инспирирана от  осъзнатата
необходимост от целенасочени действия в посока адаптиране на финансовата система,
туристическия сектор и дигиталните технологии към създаване на условия за ефективно
прилагане на новия интегриран териториален подход за регионално развитие в контекста
на процеса по конвергенция. 
            Основната цел, която авторовият екип си поставя се състои в: конструиране на
модел  за  анализ  на  ефективността  на  интегрираните  териториални  инвестиции  като
инструмент  за  постигане  на  конвергенция  в  регионалното  развитие,  финансовата  и
информационна системи и концептуална рамка за приложението му. Така формулираната
цел се декомпозира в следните подцели: 

Подцел 1: Изследване на функционални връзки и зависимости между институциите
в контекста на концепцията за интегрирани териториални инвестиции. 

Подцел  2:  Анализ  и  оценка  степента  на  интеграция  на  европейската  финансова
система като предпоставка за постигане на конвергенция.

Подцел 3: Изследване въздействието на интегрираните териториални инвестиции
върху  дигитализацията  като  предпоставка  за  развитие  на  регионите  и  постигане  на
конвергенция.

На  основата  на  посочените  цел  и  подцели,  екипът  формулира  и  своята  работна
хипотеза:  Интегрираните  териториални  инвестиции,  в  качеството  им  на  инструмент  за
провеждане  на  адекватна  на  икономическата  конюнктура  Политика  на  сближаване,
създават  предпоставки  за  постигане  на  конвергенция  в  регионалното  развитие,
финансовата и информационна системи.  
          Планираните за изпълнение дейности са ранжирани в четири работни пакета:
РП 1 Изследване потенциалните възможности за преодоляване на регионалните различия
в ЕС и България чрез инструмента на интегрираните териториални инвестиции в контекста
на финансовата интеграция в рамките на съюза.
РП  2  Разработване  на  практико-приложен  модел  за  анализ  на  въздействието  на
интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция
върху регионалното развитие.
РП  3  Оценка  приложимостта  на  дигиталните  решения  за  подпомагане  процеса  на
конвергенция   в контекста на концепцията за интегрирани териториални инвестиции.
РП  4  Разпространение  на  резултатите  от  осъществяване  на  научноизследователския
проект.
           Генерираните  в  хода  на  изпълнение  на  проектните  дейности  най-значими
научноизследователски резултати ще се публикуват в следния вид:
• В издания с импакт фактор/импакт ранг – 8 броя в издания с IF(Web of science) или
SJR (Scopus);
• Публикации  в  реферирани  и  индексирани  издания  във  вторични  световни
литературни източници – 4 броя;
• Монография – 2 броя.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

Ръководител на научния колектив

Ас. д-р Мариела Стоянова млад учен

Участници:

Изследовател д-р Александрина Александрова
Гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Гл. ас. д-р Цветан Павлов
Гл. ас. д-р Асен Божиков
Гл. ас. д-р Евгени Овчинников
Гл. ас. д-р Тихомир Върбанов
Гл. ас. д-р Искрен Таиров
Гл. ас. д-р Иван Ангелов
Д-р Кристина Георгиева

постдокторант
млад учен
постдокторант
млад учен
постдокторант
постдокторант
млад учен
млад учен
млад учен
млад учен

Партньорска организация:

N/A

Участници:

N/A

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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