
 
 

Изследването се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България”. 

 

 

ПОКАНА 

за кръгла маса на тема: 

 „Социален и икономически поглед към регионалното развитие в България" 2015 

2-ри февруари 2016 г. (вторник)  

хотел Радисън, зала Библиотека 

 

УВАЖАЕМИ ЕКСПЕРТИ, 

 

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в кръгла маса на тема: „Социален и 
икономически поглед към регионалното развитие в България". 

 

Целта на събитието е да представим резултатите и да получим експертна обратна връзка по 
изследването за степента на развитие на областите в България, „Регионални профили: 
показатели за развитие 2015”. Традиционното издание на ИПИ позволява сравнимост на 
резултатите и открояването на основните тенденции в социално-икономическото развитие на 
отделните области. 

Бихме искали да чуем мнението Ви както по изводите от анализите, така и идеи за развитието 
на изследването в посока на по-задълбочен фокус към общинските икономики, както и за 
възможните подходи за открояване на инвестиционни дестинации (клъстери), които не зависят 
от административното деление на страната. 

Поканени са представители на администрацията, неправителствения сектор, академичните 
среди, бизнес асоциациите и други заинтересовани страни, чиято работа има отношение към 
темата за регионално развитие. 

Всички анализи и използвани данни са публикувани на специалната интернет страница на 
проекта: www.regionalprofiles.bg. 

 

Надявам се, че ще имате възможност да вземете участие в дискусията. Моля, потвърдете 
присъствието си на г-жа Весела Добринова до 01-ви февруари 2016 г. на електронна поща 
vessela@ime.bg или на телефон: 02/ 952 35 03. 

 

С уважение, 
Светла Костадинова 
Изпълнителен директор 

 

Приложение: Програма на дискусията 

http://www.regionalprofiles.bg/
mailto:vessela@ime.bg
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Кръгла маса на тема: 

„Социален и икономически поглед към регионалното развитие в България" 2015 

2-ри февруари 2016 г. (вторник) 

хотел Радисън, зала Библиотека 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

09:45-10:00 Регистрация и кафе 

10:00-10:45 
Представяне на „Регионалните профили: показатели за развитие 2015”, 
Институт за пазарна икономика 

10:45-11:30 
Дискусия по резултатите от изследването и предложенията за развитие на 
изследването от екипа на ИПИ 

11:30-11:45 Дискусия за бъдещи изследвания на регионалното развитие 

11:45-12:00 Обобщение на основните изводи от дискусията 

 


