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1. Въведение

Първият Междинен доклад е изготвен в изпълнение на Договор № РД-02-29-113/29.05.2012
г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и НЦТР ЕАД за
разработване на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.

Възложител на обществената поръчката е Главна Дирекция “Програмиране на регионалното
развитие”, към МРРБ. Тя е част от проект „Програмиране на регионалното развитие за
периода 2014-2020 г.”, финансиран от Операция 5.1: Програмиране, управление, мониторинг,
оценка и контрол, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., и е насочена към предоставяне на услуги по
разработването на национална концепция за пространствено развитие с времеви обхват до
2025 г.

Предмет на поръчката е “Разработване на Национална концепция за пространствено
развитие за периода 2013-2025 г.”. НКПР е документ, който има стратегически характер и
представя процеса на пространственото развитие в средносрочен и дългосрочен план на
основните елементи на националната територия и ще се използва при разработването на
Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, които ще се прилагат през
програмния период 2014-2020 г., както и за осъществяване на ефективна координация на
териториално ниво между Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020 г. и
останалите оперативни програми от общата стратегическа рамка, в т.ч. програмата за
развитие на селските райони.

Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България, като практически
НКПР ще съдържа конкретни постановки за пространствено развитие, адресирани към
следните териториални нива: европейско, национално, регионално и в частност ще бъдат
засегнати  и областното и общинското ниво на пространствено развитие и планиране.

Изпълнението на задачата ще се изпълни от “НЦТР” ЕАД за срок от 6 месеца от датата на
сключване на договора, поетапно, съгласно техническата спецификация

Първият Междинен доклад отчита изискванията на техническата спецификация и има за
цел да информира Възложителя за напредъка през настоящият период след подписването на
договора. Той резюмира всички действия, предприети от екипа, както и включва резултатите
от етап 1 “Предпроектни проучвания, анализ на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси.”Междинният доклад включва и онези дейности, предвидени за
следващия етап, по които работата е започнала в съответствие с предложения времеви
график, възникналите трудности в процеса на работа и предложените решения. Описани са
накратко и получените продукти от реализираните дейности на този етап, по-важните от
които са следните:

 Систематизирани изводи и препоръки от проведени предпроектни проучвания,
обхващащи практиката в страните от ЕС, съществуващата практика в страната, важни
европейски и национални нормативни и стратегически документи и секторни
политики;

 Изготвен анализ на състоянието на националната територия и протичащите в нея
процеси с обобщени изводи и прогнози;

 Разработена методология за дефиниране на територии със специфични териториални
характеристики, определени специфични територии и функционални зони и
изследвани връзки между тях.
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 Създадени ГИС слоеве, работни графични приложения за целите на анализите,
прогнозите и предложената методика  и подготвена база данни, в процес на
допълване.

Работата по изготвяне на тези продукти от основните дейности е описана накратко в
настоящия Междинен доклад.2. Организация и изпълнението на дейностите през Етап 1
“Предпроектни проучвания, анализ на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси.”

При провеждането на дейностите от Етап 1 на НКПР се създаде необходимата организация
за своевременно и качествено изпълнение на задачата. Определеният екип, покри всички
необходими компетенции. Членовете на колектива, притежаващи достатъчен капацитет и
опит в стратегическото планиране, изпълниха своите задължения и постигнаха планираните
конкретни цели на този етап. Работата на основния екип бе подкрепена и от други опитни
специалисти и технически сътрудници, от членовете на Консултативния съвет, както и от
целия колектив на “НЦТР” ЕАД. Координационното звено контролираше процесите по
комуникация и обмен на информацията между членовете на екипа, Възложителя и
представителите на заинтересуваните страни. Чрез проведен семинар на 24.07.12 г.,  част от
изискванията заложени в техническата спецификация и междинните резултати от Етап 1
достигнаха и до по-широк кръг заинтересовани страни и целеви групи, свързани с
изграждането на концепцията за пространствено развитие, вкл. професионалните
организации и академичната общност от всички тематични направления, заложени за
разработване в Концепцията.

 Организация и работа в екипа. Работата по изпълнение на договора стартира с
организация на екипа за разпределение на компетенциите и задълженията. В
зависимост от поетапното навлизане в проблематиката на дейностите от Етап 1
ежеседмично се провеждаха работни срещи в различен състав на експертите за вземане
на текущи решения и разискване на конкретни казуси. Всеки един член на екипа
изразяваше своите предложения и изисквания по отношение на начина на работа и
необходимите му ресурси. Приложени са подробни Протоколи от тези заседания на
4.06.2012 г.; 5.06.2012 г.; 8.06.2012г.; 11.06.2012 г.; 19.06.2012 г.; 21.06.2012 г.
23.06.2012 г.; 24.07.2012 г. и други (Приложения 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14)

Организация и работа с Възложителя. През целия период на Етап 1 Възложителят
подпомагаше работата на екипа. Беше определен представител от негова страна за
оперативни контакти с колектива, както и представители за присъствие на срещите,
организирани от колектива със заинтересованите страни, с цел по-добра координация и
взаимодействие. Беше осигурено писмо за подкрепа от Възложителя, на базата на което,
колективът се обърна към заинтересованите ведомства с искане за предоставяне на
необходимата информация и осъществяване на контакти. Възложителят оказа съдействие за
предоставяне на базата данни от първия етап на изготвяне на социално-икономическия
анализ за нуждите на Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.
и на резултатите и изводите по втория етап от разработвания анализ, тъй като съгласно
изискванията на техническата спецификация, те следва да бъдат взети под внимание, с цел
постигане на съответствие и взаимосвързаност на резултатите от работата на двата екипа.
Провеждаха се работни срещи и консултации с Възложителя, които бяха ползотворни и имат
принос и конкретно приложение към изготвения анализ: На 14.06.2012 г. се проведe
встъпителна среща по инициатива на Възложителя – МРРБ, на която от страна на МРРБ
присъстваха: Деница Николова, Иван Попов, Снежина Славчева, Димитър Бошикьов, Ирина
Захариева, Лидия Станкова, Огнян Николов и Елеан Гагов, a oт екипа на НЦТР ЕАД – проф.
Веселина Троева, инж. Надежда Ярловска, арх. Стойчо Мотев и инж. Христо Дечев. На
срещата се уточниха основните изисквания на Възложителя към колектива-изпълнител,
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отговорностите на двете страни по НКПР, лицата за контакти и конкретните им задължения.
МРРБ посочи, че като ползвател на продукта очаква съдействие при изготвяне на ОПРР за
следващия програмен период, за да може да има основа при разработване на приоритетите,
тъй като през следващите 3 месеца следва да се събере необходимата информация за
изготвяне на ОПРР. Уточни се, че акцент в НКПР ще има урбанистичният анализ. Най-
спешната задача е определянето на агломерациите – методиката, показателите по които те
ще бъдат определени. Друг важен момент, на който се обърна внимание са проблемите,
произтичащи от глобалните екологични промени – в НКПР следва да се посочат конкретни
мерки и насоки (на примера на други страни, които вече изготвиха своите адаптационни
стратегии/планове). Важно е да се изявят и териториите за превенция и защита, тъй като
България има много защитени територии. Акцентът следва да бъде върху предимствата на
тези територии, върху положителната визия, за да не се възприемат като ограничител за
развитието, а като стимулатор. Възложителят прие идеята на колектива на ”НЦТР” да се
включат и ландшафтите с изключителна природна красота. Потвърди се, че всички природни
и културни ценности трябва да са фактор в развитието на регионите в следващия програмен
период. В това отношение трябва да се установят връзки и да се събере информация от МК,
МИЕТ, МОСВ и др. Коментираха се въпроси, свързани с ГИС приложението на НКПР.
Възложителят посочи, че до края на юли за нуждите на ОПРР е важно да получи дефиниция
на агломерационен ареал, урбанистичния анализ и  методологията. Колективът на НЦТР
поиска съдействие при получаване на информация от ведомствата. Възложителят ще изготви
писмо за подкрепа с оглед успешно осъществяване на контакти със заинтересованите страни
и целевите групи и своевременно получаване на необходимата информация.На 14.06.2012 г.
се проведe координационна среща по повод НКПР, по инициатива на Възложителя – МРРБ,
на която от страна на МРРБ присъстваха: Деница Николова, Иван Попов, Снежина Славчева,
Димитър Бошикьов, Ирина Захариева и Елеан Гагов; oт екипа на НЦТР – проф. Веселина
Троева и арх. Стойчо Мотев; от страна на Обединение “Регионални анализи за 2014+” – Яна
Кирилова и Стефан Иванов и от страна на Технологика -  Петьо Зафиров. Разясни се, че
целта на тази среща е да се осигури по-добро сътрудничество при работата по трите задачи
на МРРБ – Социално-икономически анализ, НКПР и ГИС. Коментираха се основните
положения по трите важни и обвързани задачи и се уточни, че ще се провеждат експертни
срещи за координиране на дейностите и за интегриране на базата данни.На  21.06.2012 г.
беше проведена работна среща между Възложителя и Изпълнителя за разработване на НКПР
за изясняване на приоритетните задачи. Mинистър Лиляна Павлова изложи своите виждания
за мястото и ролята на НКПР като важен стратегически документ, който трябва да определи
рамката за формиране на секторните политики, с който трябва да се съобразяват останалите
министерства. Уточниха се задачите, които трябва приоритетно да бъдат представени от
Изпълнителя. Арх. В. Троева представи накратко работата до момента по НКПР и
възникналите проблеми, като постави някои от въпросите, засегнати и на първата среща.
Протоколи от проведените работни срещи са представени като Приложения 6, 8 и 13.

 Организация и работа със заинтересовани страни и обществеността. Още със
стартирането на работата по Етап 1, колективът дефинира основните заинтересовани
страни и целеви групи, с които ще взаимодейства в процеса на разработване на НКПР,
както и всички останали, които имат пряко отношение от нейното прилагане.

Със съдействието на Възложителя, се проведоха работни срещи и кореспонденция с част от
тях - МОСВ, МЗХ, АПИ, НСИ, НИНКН и др. Уточниха се начина на работа и бъдещата
координация. С представители на МЗХ и МОСВ се проведоха задълбочени дискусии и се
споделиха мнения относно възможностите за териториално действие на различните секторни
политики и бъдещото синхронизиране за постигане на синергичен ефект. (Протоколи от
проведените заседания са представени като Приложения 11 и 12).
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 С цел обсъждане на достигнати междинни резултати пред по-широк кръг от лица,
колективът проведе на 24.07.12 г. семинар за представяне на резултатите от този етап.
Проведеният семинар беше конструктивен, в дискусията взеха активно участие
поканените заинтересовани страни. Kоментарите и предложенията са обобщени и
отразени в аналитичната част на документа. Основни целеви групи и заинтересовани
страни на този първи семинар бяха професионалните сдружения и организации,
представители на академичната общност – университети, институти на БАН,
представители на организации на работодателите и др., свързани с изготвянето на
концепцията за пространствено развитие. Протоколът от проведения семинар е
представен като Приложение 2. Презентациите от семинара са Приложения 15, 16, 17 и
18.

 Постигнатите междинни резултати от работата по етап 1, бяха представени на
проведената в периода 27-28.07.12 г., неформална среща на високо управленско ниво във
връзка с подготовката на оперативните програми, програмата за развитие на селските
райони и програмата за развитие на морско дело и рибарство за програмен период 2014-
2020 г. на тема: Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020“ в контекста на
подготовката на договор за партньорство (бенефициенти, приоритети, операции,
дейности, демаркация, бюджети)”. Пред представителите от страна на МРРБ: министър
Лиляна Павлова, Деница Николова и представители на ГДПРР, министрите на: МУСЕС -
Томислав Дончев, МИЕТ - Деян Добрев, МОСВ - Нона Караджова, както и зам.
Министъра на МЗХ - Светлана Боянова и други представители на МС, АПИ, МФ, МИЕТ,
МТИТС, МТСП, МОМН, проф. В. Троева, представи междинните резултати от работата
по Национална концепция за пространствено развитие. В провелата се впоследствие
дискусия, бяха направени констатации и препоръки, голямата част от които подходящи и
приложими при разработването на НКПР, които са обобщени и ще бъдат отразени  в
документа. Представена е презентация от събитието, като Приложение 19.

3. Преглед на извършените дейности и постигнатите резултати през Етап 1
Предпроектни проучвания, анализ на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси.

В рамките на този етап бе направен преглед на политическата, институционална и
законодателна рамка на НКПР. За тази цел, като ориентир за Националната концепция за
пространствено развитие на Република България се изследваха и обобщиха постановките и
принципите на концепциите и стратегиите за пространственото планиране на произволно
избрани европейски страни1. Определиха се най-важните и основни принципи и подходи на
пространственото планиране, застъпени в общоевропейските документи, които ще бъдат
отразени в НКПР:

 Подпомагане на балансирано териториално развитие чрез поддържане на
йерархизирана система от градове-центрове на национално и регионално равнище
като средство за намаляване на изразените териториални неравновесия в
икономическото развитие.

 Засилване на връзките между градските и селските райони на всички равнища, чрез
подобряване на достъпността и възможността за работа и планиране на специфични
мерки в подкрепа на периферните и слабо населени селски райони.

 Осигуряване на по-добра достъпност и свързаност на градовете и районите чрез
подобряване на транспортните и комуникационните им връзки, чрез развитие на

1 Австрия, Германия, Ирландия, Полша, Унгария
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регионалните и местните транспортни мрежи и обвързването им с европейската
транспортна мрежа.

 Грижливо планиране на устойчивото градско развитие чрез прилагане на  интегриран
подход при реконструкцията и обновяването на градовете. Последователно
координирано решаване на икономическите, екологичните, социалните и културните
въпроси, възникващи в градовете чрез концентрация на ресурси за трайно
подобряване на градската среда и качеството на живот.

 Териториална интеграция в граничните и транснационалните функциониращи райони
и коопериране за засилването на общата конкурентноспособност

 Съобразяване на планирането за пространствено развитие на градовете и районите със
заплахите и предизвикателствата на глобализацията, демографските промени,
климатичните промени и енергийната зависимост.

 Опазване на природното и културното наследство чрез разумно управление, което, в
ерата на глобализацията, допринася за запазването на регионалната идентичност и
повишава конкурентоспособността на регионите и градовете на ЕС.

Посочиха се целите и конкретните задачи, които трябва да се извършат за реализиране на
НКПР.

Основната цел е формулирана като: „пространствено координиране на процесите,
протичащи в националната територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа
и регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-
икономически секторни планирания на национално ниво в контекста на общоевропейското
пространствено развитие,  за постигане на комплексно, интегрирано планиране“.

Специфичните цели по изпълнението на Договора, пренесени от заявката на Възложителя, са
обобщени по следния начин:

 Постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво,
обвързано с общото устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и
ресурсните възможности;

 Интегриране на устройственото планиране с регионалното и секторните планирания,
чрез териториално координиране на секторните политики, стратегии, планове и
програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото развитие;

 Намаляване на диспропорциите в ползването, вкл. презастрояването на територията,
без да се отхвърля принципа на регионалната политика за концентрация;

 Създаване на оптимални условия за устойчивост и плановост в пространственото
развитие;

 Формулиране на насоки и принципи за реализиране на политиката за пространствено
планиране на основата на устройството на територията на страната за определен
период от време;

 Дефиниране на инструментариума за осъществяване на реална и действена
координация между различните йерархични нива на пространствено планиране;

 Дефиниране и определяне на територии със специфични териториални
характеристики на основата на подходяща методология и система от индикатори;
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 Създаване на териториална основа за стимулиране на полицентричното развитие на
мрежата от градове и подобряване на ефективността на връзките между централните
и периферните райони, между градовете и заобикалящите ги селски райони;

 Определяне на функционални зони на територията, като защитени, производствени,
транспортни, туристически, с важно национално и регионално значение, които
изискват прилагане на специфична политика за развитие;

 Координация на териториално ниво на интервенциите от Оперативна програма
„Регионално развитие” 2014-2020 и останалите оперативни програми.

В този етап от работа, се дефинираха факторите (икономически, социални, климатични и
др.), влияещи върху развитието на националната територия.

Определи се методологичния подход (методите на работа, основния инструмент при
разработването на НКПР - Географската информационна система, източниците на
информация  и др.). Всички те са описани при прегледа на дейностите от анализа.

Конкретните стъпки по извършване на анализа са в следните направления:

 Дейност 1 – Анализ и прогнози на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси, както и на проблемите на пространственото развитие и
устройството на националната територия.

 Дейност 2 – Разработване на методология за дефиниране на територии със
специфични териториални характеристики, определяне на такива територии и
функционални зони и изследване на връзките по между им.

 Дейност 5 – Създаване на ГИС слоеве, приложения и база данни.

Колективът професионално и изчерпателно реализира тези дейности, като тяхното
изпълнение е съгласно изискванията на техническата спецификация към крайния за този етап
продукт. Анализът на състоянието на националната територия и протичащите в нея
процеси е представен заедно със своите приложения като Приложение 1 към настоящия
доклад.

Следват предприетите стъпки и постигнатите резултати по тях, в резюме:

Дейност 1: „Анализ и прогнози на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси, както и на проблемите на пространственото развитие и
устройството на националната територия” е изпълнена в планирания срок от шест
седмици.

С тази дейност се изготви анализ на състоянието на националната територия и протичащите
в нея процеси, като се реализира цялостно проучване на съществуващото състояние и на
хипотезите за развитието на отделните териториални елементи/системи с възможни
алтернативи и тяхното съпоставяне и оценка. Анализът е в следните направления:

 Териториална типология. Анализ на елементите й – състояние, тенденции,
проблеми, потенциали и възможности. Изследвани са европейски и национални
сратегически и пространствени документи, както и публикации, свързани с
териториалната типология, проследени са съществуващите дефиниции, класификации
и типологии. Систематизирани са изводите от анализа на приетите дефиниции на
действащите национални законови и подзаконови актове, в оперативните програми и
в други актуални статистически документи. Избрана е типология, която е съобразена
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с основни европейски постановки, но отчитаща спецификата на територията на
страната, различията в броя и гъстотата на населението и демографските промени у
нас. Определена е най-едрата териториална структура на националната територия,
като е използван за основен териториален модул общината, а чрез групиране на
общини са определени райони и територии със специфични териториални
характеристики: централни и периферни, урбанизирани и слабо урбанизирани,
крайбрежни, крайдунавски, крайгранични, планински, равнинни и др. Като най-едра
териториална структура са посочени типичните за европейските страни два основни
типа територии: силно урбанизираните, централни райони с интензивно социално-
икономическо развитие и слабо урбанизираните, периферни райони със затруднено
социално-икономическо развитие, а към тях е добавен още един тип територии,
особено характерен за България, с оглед нейните природогеографски дадености:
неурбанизираните, природни територии за съхраняване на биологичното
разнообразие. Изследвани са проблемите на тези райони в резултат от досегашното
им развитие, като са отбелязани както силните им страни, предимствата, така и
слабите им страни, недостатъците. При този анализ са взети предвид всички фактори
с икономически, социален, екологичен и пространствено-устройствен характер, в
тяхното взаимно обвързано влияние. В очертаната най-едра териториална структура
от централни, периферни и природни територии са изявени всички елементи на
територията с национално и наднационално значение - природни, културни,
инфраструктурни, урбанистични.

 Функционално – йерархична структура на мрежата от градски центрове, полюси и
оси на развитие. Направен е ретроспективен исторически анализ на развитието и
функционалната насоченост на отделните населени места в България и обособяването
на  различни по значение градове-центрове, които формират йерархична система.
Направена е оценка на урбанистичната класификация и функционалната
категоризация на градовете (ЕКАТЕ и ТЕ), европейската класификация ESPON и е
изследвано полицентричното развитие на селищната мрежа – достигната степен на
полицентризъм в исторически аспект, намаления ефект на полицентризъм в
последните години, както и условията и възможностите за развитие на
полицентризъм. За целите на НКПР e използвана категоризацията на градовете в
Единния класификатор на АТЕ и ТЕ и са приложени някои коригиращи критерии и
показатели, които отразяват ролята и значението на отделни градове, най-вече в
системата на публичните услуги, висшето образование и културата. Чрез този подход
са определени пет нива на йерархизирана полицентрична система: Първо ниво –
столицата - център с европейско значение в националната територия; Второ ниво –
големи градове – центрове с национално значение  в територията на районите - 9
броя; Трето ниво – средни градове – центрове с регионално значение в територията на
областите 25 бр. (17областни + 8 други); Четвърто ниво – малки градове с
микрорегионално значение  в територията на групи общини 90 броя; Пето ниво –
много малки градове и села, центрове на общини – останалите 139 броя.

 Агломерационни образувания Изследвани са обхватът им, типологията,
характеристиките и връзките помежду им. За нуждите на НКПР е прието че:
Агломерационно ядро е град–център сам по себе си или с пространствено приобщени
към него съседни населени места и други обекти в обща непрекъсната пространствена
система. Агломерационен ареал е активната част от територията на общината или на
групата общини, в която се осъществяват интензивни функционални връзки между
града-център и други населени места и урбанизирани територии и обекти.
Проучени са наченките на формиране на агломерационни образувания от типа FUAs,
методът за очертаване на агломерационни ареали, съчетаващ изохрон на достъпност,
трудови и образователни пътувания и други показатели за обвързаност,
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категоризирането на ареалите по степен на формиране - формиращи се и с потенциал
за формиране, традиционни промишлено-градски и съвременни туристически
агломерационни образувания. Изследван е миналия опит и съвременното състояние. В
резултат на този анализ, в НКПР са определени следните агломерационни ареали:

1. Агломерационни ареали на големи градове в територията на група съседни общини
(4 ядра в 19 общини): София - в 7 бр общини (София-Божурище-Костинброд-
Сливница-Своге-Елин Пелин-Горна Малина); Пловдив - в 5 бр общини (Пловдив-
Марица-Родопи-Куклен-Садово); Варна - в 4 бр общини (Варна-Аксаково-
Белослав-Девня); Бургас - в 3  бр общини (Бургас-Камено-Поморие).

2. Агломерационни ареали на големи градове в територията на собствената община (3
общини): Русе, Стара Загора, Плевен.

3. Агломерационни ареали на средни градове, стеснени до обхвата на ядрото в
територията на собствената община (26 общини): Шумен, Добрич, Ямбол, Сливен,
Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово,
Велико Търново, Търговище, Разград, Силистра, Кюстендил, Смолян, Кърджали,
Асеновград, Димитровград, Казанлък, Дупница, Горна Оряховица, Свищов.

Посочени са и развиващи се агломерационни образувания от туристически тип
(туристически локализации): Несебър-Равда-Слънчев бряг-Свети Влас; Балчик-
Албена-Кранево; Каварна; Варна-Златни пясъци; Бургас-Поморие; Приморско-Китен-
ММЦ; Созопол; Царево; Разлог-Банско-Баня-Добринище; Самоков-Боровец-Бели
Искър; Смолян-Пампорово-Чепеларе; Сандански; Велинград и други по-малки с
потенциални възможности за развитие.

 Транспортни коридори и инфраструктурни мрежи с международно и национално
значение, стратегически инфраструктурни връзки. Техническата инфраструктура в
анализа е разгледана като един от основните фактори за пространствено развитие -
стимулатор, но и ограничител за развитието и устройството на територията.
Изследвани са Трансевропейска транспортна мрежа с нейните приоритетни
направления на територията на България, Общоевропейските транспортни коридори и
направления (ОЕТК). Направен е подробен анализ и на състоянието и
пространствената организация на: пътната мрежа (пътищата с международно и
национално значение, пътищата с регионално значение и тези с общинско значение);
железопътната мрежа, водния транспорт (пристанища), въздушния транспорт
(летища). Изготвена е и прогноза за развитие на пътната мрежа в съответствие с
приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до
2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение (АПИ-МРРБ).
Обобщена е оценка на транспортната съоръженост и обслуженост на центровете с
население над 5000 души – 135 града, представляващи центрове от Първо до четвърто
йерархично ниво и по-големи центрове от Пето йерархично ниво за всяка от
системите на транспортната инфраструктура – пътен, железопътен, воден и въздушен
транспорт. В този раздел е анализирано състоянието на:  съобщителната система и
достъпът до Интернет; енергийната система и пространствената и организация,
възобновяемите енергийни източници, газопроводна система, водоснабдителната
инфраструктура, канализационната инфраструктура, пречистване на отпадъчните
води и степен на обслуженост на населението

 Система на социалните услуги – функционално-пространствен анализ, установяване
на дефицити/потребности. Изследвани са локализациите и влиянието на основните
институционални /социални/ системи от третичния сектор в национален и регионален
план. Конкретните системи, които са обект на анализа са подбрани заради социална
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им значимост и поради факта, че са предмет на конституционна защита. Разгледани са
елементите, които са със статут на национални/регионални и над регионални и
изпълняват ролята на обективен фактор за по-добре изразена изява на социално-
икономическото развитие в отделните райони на страната и за по-ефективното
използване на потенциалите на националната територия. Това са: университети и
висши училища, националните училища по изкуствата и култура; специализирани
(университетски) болнични заведения, болнични заведения с областен и междинен/
междуобщински характер, центрове за спешна помощ, от правосъдната система -
Върховен апелативен съд, Върховен касационен съд, Върховен административен съд
и техните регионални поделения; от системата на културата - музеи  и театри.

 Оценка на териториалното въздействие на секторните политики, стратегически
виждания за развитие на секторите (транспорт, енергетика, индустрия, екология,
туризъм). Изготвен е подробен анализ на секторните политики, структуриран по
сектори: транспортна политика, икономика (вкл. нисковъглеродна), енергетика,
туризъм,  здравеопазване, социална политика, образование, култура и политика в
областта на НИРД. Анализът: изследва актуалните стратегически планови документи,
имащи отношение към съответния сектор; обобщава проблемите с пространствени
измерения в сектора; посочва приоритетите за развитието на сектора и инструменти за
провеждане на съответната политика; прави оценка на приоритетите от гледна точка
на пространственото планиране и анализира териториалното разпределение на
инвестициите в сектора. За всеки сектор са анализирани и дейностите, приоритетите и
мерките, заложени в документите: Проект на Национална програма за развитие на
Република България: България 2020 (НПР България 2020); Национална програма за
реформи (2011-2015 г.) в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”; (НПР 2011-2015 г.);
Плана за действие (април 2011) на НПР 2011-2015 г. и други актуални документи –
национални секторни стратегии, планове за действие, национални програми и др.

 Хипотези за разработване на прогнози за развитието на отделните териториални
елементи/системи. Подробно изготвеният анализ на състоянието на националната
територия и протичащите в нея процеси е допълнен с някои прогнози и хипотези за
бъдещото й пространствено развитие. По отношение на демографията колективът ще
работи с първите два варианта на НСИ (реалистичен и относително ускоряване) за
демографското развитие на страната в перспектива до 2060 година.
Изведени са хипотези за прогнозиране развитието на централните и периферните
райони, насочени в два сценария, ориентирани към двете крайности – 1.
моноцентрично развитие със силно доминиране на столицата и не повече от два-три
големи града и 2. полицентрично развитие на балансирана система от градове с
изявено сътрудничество между големите градове, малките градове и селата в селските
райони. Насочването към едната или другата посока ще зависи от проявата на редица
вътрешни и външни фактори като демографския потенциал, развитието на
икономиката, социално-културната сфера, европейското сближаване, глобалните
предизвикателства. Подобни хипотези за прогнозиране са адресирани по отношение
на развитието на агломерационните ядра и ареали. С прогнозни сценарии и
сценарийни модели ще се прогнозира бъдещото развитие на агломерационните
процеси в резултат от действието на демографските, икономическите, социалните и
свързаните със състоянието на околната среда фактори и процеси. От една страна ще
се изследват възможностите за затихване на агломерационните процеси, което се
проявява като тенденция и в настоящия момент  в сравнение с 80-те години на ХХ
век. От друга страна ще се представят възможности за възстановяване и по-нататъшно
развитие на агломерационните процеси и разширяването и формирането на
агломерационни образувания с производствено-градски характер и с рекреационно-
туристически характер. Защото агломерационните процеси са динамични, затихват
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или се засилват при определени обстоятелства и под влиянието на различни
урбанизационни фактори - традиционни, съвременни, бъдещи.
Изведени са прогнози за развитие на пътната мрежа – антомагистрали и скоростни
пътища за интегриране на националната транспортна мрежа на Бъргария в
общоевропейската, както и други проекти, насочени към приобщаване на
периферните райони и подобряване на пространствената структура и организация.

Анализирана е прогнозата за широколентов достъп до интернет като възможност за
намаляване на «препятствията от разстоянието» и проблемите на отдалечеността,
характерни за много от периферните райони, и като съдействие за желаната
пространствена организация.

Представени резултати по Дейност 1 в Приложение 1: Изготвени анализ и прогнози на
състоянието на националната територия и протичащите в нея процеси, както и на
проблемите на пространственото развитие и устройството на националната територия.

Дейност 2: „Разработване на методология за дефиниране на територии със
специфични териториални характеристики, определяне на такива територии и
функционални зони и изследване на връзките помежду им” е изпълнена в планирания
срок от шест седмици.

 Методика за делимитиране на територии със специфични характеристики -
типология и критерии. За нуждите на НКПР са използвани двете възможни
типологии за определяне на териториалната структура в едър национален мащаб:
формалната (административната) типология, опираща се на територията на общината
като градивен модул на териториалната структура и включваща ареали от групи
общини и неформалната типология, опираща се на териториални модули, които не
покриват границите на общините и включват ареали от части на общини. Освен най-
едрото разделяне на територията на централни и периферни райони (общини) в НКПР
се използват вече установените типологии, които представят общините, групирани по
различни признаци а именно: селски общини, градски общини, планински общини,
черноморски общини, дунавски общини, гранични общини, необлагодетелствани
общини, общини (райони) за целенасочено подпомагане, общини в агломерационни
ареали. За определяне на агломерационно ядро и агломерационен ареал е използван
методически подход с конкретни критерии и показатели /определени по
статистически данни, по анкетни наблюдения и данни и по експертни методи/ за
обвързаност на околните територии с града-център.

 Номенклатура на териториите със специфични характеристики, послойна
визуализаця. Като територии със специфични характеристики са определени два вида
териториални ареали:

1. териториални ареали, определени на основата на общината като териториален
модул. Това са групи от общини с различни характеристики: централни, периферни,
селски, планински, гранични, дунавски, черноморски.

2. териториални ареали, които не използват общината като териториален модул, а
обхващат части от територията на общината. Такива са природните територии без
населени места, защитените територии, защитените зони по Натура 2000, евентуални
територии за превантивна защита, агломерационните ядра и ареали,  мрежите и
ареалите на транспортната и инженерната инфраструктура.

 Пространствени взаимоотношения и принципи за пространствено планиране на
основните типове територии. Основните типове територии със специфични
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характеристики, определени по формалната типология като ареали от цели общини и
по неформалната типология като ареали от части на общини, влизат в пространствени
взаимоотношения и обуславят принципи и подходи на пространственото планиране
на национално равнище. В определени случаи тези типове територии се определят
като райони и са предмет на различни видове районирания – физикогеографско,
ландшафтно, туристическо, икономгеографско и др. Дребната териториална структура
е обект на устройство на територията или на физическото планиране. Едрата
териториална структура има отношение към административното устройство,
регионалното планиране, икономическото планиране. Едрата териториална структура
на национално равнище е обект на пространственото планиране и на районирането.
Пространственото планиране на национално равнище се съобразява с тези
районирания. Дефинирани са различните видове районирания, които се опират на
териториални ареали както с формален, така и с неформален характер. От друга
страна на територията на страната са изследвани и други проявявени пространствени
взаимоотношения в обхвата на районите или на групите от общини със специфични
характеристики и проблеми (планински, селски, гранични, крайбрежни).

 Специфичен потенциал на територии с атрактивно природно и културно
наследство. Природните територии според своите специфични характеристики са
поделени по географски критерии на специфични природни зони и специфични
природни територии. За основа е използвано физикогеографското деление на
страната, като основните единици (зони) в някои случай са значително окрупнени.
Обособени са следните специфични зони за оценка на природния потенциал:
Черноморско крайбрежие/зона; Дунавско крайбрежие; Равнинна/земеделска зона;
Планинска зона, поделена на среднопланинска и високопланинска (над 1000 м). Във
всички специфични зони са отличени специфични природни територии (СПТ),
свързани с отделен природен елемент (богатство, наследство): СПТ с подземни
богатства; СПТ, богати на подземни и повърхностни води; СПТ с минерални води;
СПТ с горско богатство;  СПТ с плодородна почвена покривка и др. Наред с тях,
поради значителното антропогенно въздействие в отделни части на страната, са
обособени и изследвани и специфични територии с трайно влошени екологически
условия. За всички зони подробно са анализирани: климатът, полезните изкопаеми  и
находища, свлачищната дейност, рискът от наводнения, наличието на минералните
води, почвените ресурси, биологичното разнообразие, екологично проблемни
територии и специфични територии за природозащита. За
оценка на културното наследство и културните ценности, е изготвен анализ на
следните нива: европейски региони/райони за планиране; големи градове и градове
със зони на урбанистично влияние, средни и малки градове, много малки градове и
села и гранични „затворени“ пространства, „Дунавско пространство на планиране“,
Черноморско пространство на планиране“ и  включва: анализ на територията като
културна среда, формирана в резултат от природните дадености и въздействието на
процесите на социално-икономическа дейност; идентифициране на урбанизираните и
неурбанизирани центрове с културно наследство; политики и нормативна уредба,
стратегия за развитието на културата, регламентиращи опазването на обектите на
културното наследството.

 Неформални райони с регионално и общоевропейско значение за съвместно
трансгранично планиране и коопериране. В анализа е отделено място за изследване на
тези райони, тъй като разположението на територията на Р България като част от ЕС,
а в същото време и граница на ЕС, предполага много възможности за съвместно
трансгранично сътрудничество (ТГС) и планиране. Проучени са граничните
територии (селски и/или планински), по отношение на социално-икономическите им
показатели и техните характеристики. Посочени са възможностите, които програмите
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за трансгранично сътрудничество предвиждат, като им дават нов шанс за развитие
чрез кооперирането им с подобните от съседните страни, формирайки специфични
райони за ТГС с регионално и общоевропейско значение. В зависимост от обхвата на
тези програми се обособяват различни неформални райони за ТГС. Изследвани са:
Черноморският район, обект на “Съвместната оперативна програма на Черноморския
басейн 2007-2013”.; Дунавският район, обект на “Стратегията  на ЕС за региона на
река Дунав; Неформален район с обхват всички граничещи с река Дунав области и
област Добрич, определен от “Оперативна програма за ТГС Р. България-Р. Румъния”;
Неформален район на българската територия, включващ областите Благоевград,
Смолян, Кърджали и Хасково, определен от обхвата на “Оперативната програма за
териториално трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г.”;
Неформален район, включващ  областите Бургас, Ямбол и Хасково, определен от
обхвата на “Оперативната програма за ТГС Р.България-Р. Турция”, Неформален
район, включващ областите Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София-
град, определен от обхвата на “Оперативната програма за ТГС Р.България-Р. Сърбия”;
Неформален район, обхващащ областите Благоевград и Кюстендил, определен от
обхвата на “Оперативната програма за ТГС Р.България-Р. Македония”.

В анализа е изследван и „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от
Вишеградската четворка (Чехия, Полша, Унгария, Словакия), България и Румъния” по
отношение на заложените в него намерения в няколко ключови за съвместното
сътрудничество области.

Неформалните райони с регионално и общоевропейско значение са изследвани и въз основа
на допълнителни критерии и постановки. Идентифицирани са райони, които са носители на
биоразнообразие, приютяват растителни и животински видове и техните местообитания,
както и райони, наситени с културно наследство от общоевропейска и дори световна
значимост.

В НКПР ще се посочат и важните за страната градове/общини “порти”, свързваща страната
с Европа и света по въздуха, по вода и по суша.  Това ще бъдат общини, които се очаква
да променят в бъдеще своето място в йерархичната система на населените места на страната
и на ЕС, поради това че се намират на важни пресечни точки по националните  транспортни
коридори – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Видин, Свиленград и Малко Търново.

Представени резултати по Дейност 2 в Приложение 1: Разработена е методология за
дефиниране на територии със специфични териториални характеристики, представени са
предложения за определяне на такива територии и функционални зони и изготвено
изследване на връзките помежду им.

Обобщенията и изводите са подходящо илюстрирани и визуализирани с карти, диаграми и
таблици във формат, съвместим за приложение със софтуер за Географски информационни
системи (ГИС).

Дейност 5 – Създаване на ГИС слоеве, приложения и база данни - първи етап

С този етап е стартирано изграждането на функционалното ниво на ГИС на НКПР в
съответствие с приетата рамка и бизнес модела на системата при спазване на планираната
продължителност от осем седмици.

 Разработване на бизнес модел на системата и дефиниране на основни обекти и
техните характеристики. ГИС е създадена като:

 част от НКПР, съгласно техническото задание за разработването;
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 среда за съхраняване на информация за територията от статистически, пространствен
и семантичен характер; средство за анализ и подпомагане вземането на концептуални
решения при разработване на НКПР и при нейното използване;

 средство за онагледяване на решенията в етапа на разработване на НКПР;

 задължителен продукт на НКПР - пространствена база данни приложима за
внедряване в бъдеща (в процес на разработване) ГИС на МРРБ и среда за прилагането
и бъдещ мониторинг на НКПР.

Тя е разработена паралелно с останалите дейности от Етап 1 на НКПР при непрекъсната
връзка с тях, като ги подпомага, а резултатите от тях се превръщат в структури от
пространствени и семантични данни за ГИС.

Изградената ГИС е съобразно общоприети фази и традиционни компоненти за този
вид продукти.

 Разработване на физически модел географска бази данни. Дефиниране на релации и
зависимости между даннит. Данните, които са използвани при разработването на
НКПР и тези, които са произведени като резултативни, в резултат от анализи,
решения и др. са класифицирани според източника на информация, според характера
на тяхното информационно представяне и естество /таблици, списъци, данни за
територията и др./ и според физическия носител и характер на представяне /дигитални
структурирани, дигитални без определена структура, на хартиен носител и др./.
Предмет на дефиниране на релации и зависимости са данни, които могат да бъдат
свързани помежду си смислово (тематично) или териториално. Териториалните
зависимости извън административните структури са предмет на пространствените
анализи, които ще бъдат описани като възможни и извършени в окончателната
документация към проекта. Тяхното предварително дефиниране като релации в базата
е нецелесъобразно, поради твърде динамичния и зависим от целите характер.

 Предприетите и реализираните стъпки за изграждане на слоеве с базова информация
за територията и формиране на база данни със статистически показатели на
основни териториални нива, делимитиране на територии със специфични
характеристики чрез геопространствен анализ и визуализация на изследванията и
резултати от етап 1:

 Събра се и се описа необходимата информация. Част от екипа за разработване на ГИС,
приложи система от правила за първично описание на наличните и на необходимите
данни за ГИС на НКПР. За тази цел се разработиха анкетни карти, в които се попълни
първичната информация за данните.;

 Създаде се физически модел на пространствена база данни. В този процес се
структурираха и въвеждаха получените данни от различните източници. Въведоха се
и метаданни. Създадената пространствена база данни от този етап е за вътрешно
ползване в етапа на разработване на НКПР. Тя е основен източник за създаване на
окончателния продукт ГИС база данни на НКПР.

 Изготвиха се анализи, предложения за решения и прилагане на НКПР, в чийто
резултат се създадоха нови слоеве от информация, които допълват пространствената
база данни; Делимитираха се територии със специфични характеристики чрез
геопространствен анализ
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 Разработиха се приложения: схеми, карти, списъци, баланси и други статистически
материали, които са необходими за този етап на НКПР и чрез които се онагледяват
отделни решения или предложения;

Представени резултати по Дейност 5 в Приложение 1: Създадени са съвместими с ГИС
слоеве, приложения и база данни.

Провеждане на Първи семинар – дейността е изпълнена. Беше организиран семинар на
24.07.2012 г. за представяне на междинните резултати от този етап. Бяха отразени коментари
и конструктивни предложения от страна на заинтересованите страни и обществеността. На
този първи семинар присъстваха основните целеви групи и заинтересовани страни , като
професионалните сдружения и организации, представители на академичната общност –
университети, институти на БАН, представители на организации на работодателите и др.,
свързани с изготвянето на концепцията за пространствено развитие. Протокол от проведения
семинар е представен като Приложение 2

Изготвяне и внасяне на Първи междинен доклад до Възложителя – дейността е
изпълнена в срок (30.07.2012 г.).

4. Преглед на  дейностите, предвидени за следващия Етап 2 “Разработване на хипотези.
Прогнози за възможното развитие и устройство на националната територия.
Разработване на варианти и алтернативи за пространствено развитие. Сравнение и
оценка на вариантите. Избор на вариант.”

Етап 2, съгласно изискванията на техническата спецификация и предложения от колектива
план-график е с планирана продължителност дванадесет седмици и включва две основни
дейности:

 Дейност 3: „Формулиране на визия и модел за бъдещо пространствено развитие и
устройство”

Въз основа на направените изводи от анализите, ще бъдат разработени прогнозни модели -
хипотези за бъдещо пространствено развитие в алтернативни варианти. Прогнозните
варианти на пространствено развитие ще бъдат сравнявани с оглед техните положителни и
отрицателни ефекти на проявление и въздействие. Техният пространствен синтез ще бъде
представен като сценарии и модели за развитие. Сценариите и моделите за пространствено
развитие ще се сравнят и оценят на база избрани критерии с цел избор на оптимално
решение.

В резултат на сравнението и оценките ще бъде изготвен приоритетен сценарий за развитие в
прогнозния период, на основата на който ще се формулира визията - пространствен модел. (В
пространственото, физическото планиране, визията, изказана с думи, се онагледява с
пространствен модел, изобразен графически, като двата израза представляват неразривно
единство).

Визията - модел ще представи най-едрата структура на националната територия с определяне
на централните силно урбанизирани територии, периферните слабоурбанизирани територии
и природните неурбанизирани територии.

В тази уедрена структура ще се изявят териториалните елементи с национално и
наднационално значение: значими елементи на природното наследство, значими елементи на
урбанистичната структура, на националната инфраструктура, на културното наследство и
културните ландшафти.
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Визията-модел ще предполага развитие на децентрализирана и йерархизирана
полицентрична система от градове-центрове в националната територия, с което да се
съдейства за намаляване на междурегионалните различия/неравенства. В съответствие с
изискванията на техническата спецификация специално внимание е отделено на
интегрираното градско възстановяване и развитие и на възможностите през следващия
програмен период да се подпомогнат финансово и други градове, за подготовка на
интегрирани планове. Координирането на политиките за регионално и пространствено
развитие е базирано на предложената в НСРР йерархична система от градове, центрове на
развитие в 5 нива. Изявяването и стимулираното развитие на малки градове в периферните
селски райони ще съдейства за намаляване на вътрешнорегионалните неравенства и ще
подпомогне развитието на по-малките населени места.

Моделът ще покаже обхвата на ядрата на агломерационните ареали, зоните на близко
активно влияние на големите и средните градове (FUA). За определяне на агломерационните
ареали и ядра щe се използва система от практически приложими критерии и показатели.

Ще се определи развитието и усъвършенстването на националния модел на техническата
инфраструктура, в т.ч. организирането на европейските транспортни коридори на
територията на страната. Ще се третират само елементите с национално и наднационално
значение на водостопанската, енергийната, съобщителната и транспортната системи на
техническата инфраструктура.

Пространственият модел ще определи основните и второстепенни оси на урбанистично
развитие, обвързано със значимите транспортни направления и инфраструктурните
коридори. Обвързаността на основните елементи на инфраструктурата с урбанизираните
ядра и ареали е очевидна и изисква интегриран подход за успешно устройствено решение.

Моделът-визия ще определи обхвата на едрите елементи на защитените територии, в т.ч. по
Натура 2000, както и подходящи територии и ландшафти за превантивна защита,
съхраняване и консервиране. Моделът ще представи особено значими и специфични
български ландшафти, с комбинация между природни и културни стойности или елементи на
природното и културното наследство («зелени и културни коридори»).

Моделът-визия ще определи специфични подходи за пространственото планиране на
неформалните райони – Черноморско крайбрежие, Дунавско крайбрежие, планински
крайгранични райони като групи от общини с общи характеристики и изисквания за
интегрирани действия за пространствено развитие чрез сдружаване и договаряне.

Очаквани резултати: Формулирана на визия и модел за бъдещо пространствено развитие и
устройство - подходящо формулирана, илюстрирана и визуализирана с карти, диаграми и
таблици. Изготвените карти, трябва да са във формат съвместим за приложение със софтуер
за ГИС.

Планирана продължителност – осем седмици.

 Дейност 5 Създаване на ГИС слоеве, приложения и база данни - втори етап.

Ще продължи работата по събирането на допълнителна информация, която ще се описва и
съхранява по указания начин. За анализиране, предложения за решения и прилагане на
НКПР се използват приетите модели за анализ на данните. В резултат от изпълнение на
задачата се създават нови слоеве от информация, които допълват пространствената база
данни. По този начин ще се допълва създадената ГИС със специфични слоеве и
характеристики на състоянието. Ще се генерират резултативни слоеве - хипотези на
развитието и ще се изготвят визуализации на вариантни (хипотезни) решения и визия за
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пространствено развитие - предварителен вариант. Вследствие на достигнатите изводи от
етапа за онагледяване на отделните решения ще се разработят приложения - схеми, карти,
списъци, баланси и други статистически материали, които са необходими за отделните
компоненти на НКПР.

Очаквани резултати: Създадени съвместими с ГИС слоеве, приложения и база данни.

 Планирана продължителност – осем седмици

 Провеждане на Втори семинар - на който ще се представи сценарий за
пространствено развитие - визия и оптимален вариант и заинтересованите страни
ще имат възможност дадат мнения, предложения, препоръки.

Очаквани резултати: Организиран Семинар 2 с до 100 участника за представяне резултатите
от този етап с отразени коментари и конструктивни предложения от страна на
заинтересованите страни и обществеността. Целеви групи: Представители на Министерски
съвет, министерства, агенции и други държавни институции.

 Изготвяне и внасяне на Възложителя на Втори междинен доклад в УО с отразени
коментари, препоръки и конструктивни предложения на заинтересованите страни и
общественоста.

Очаквани резултати: Предаден и приет 2-ви междинен доклад по договора.

5. Съответствие на предвидения продукт от Етап 1 с изискванията на техническата
спецификация

Представеният като Приложение 1 краен продукт по етап 1 – “Предпроектни проучвания,
анализ на състоянието на националната територия и протичащите в нея процеси” отговаря на
изискванията на техническата спецификация по отношение на:

5.1. Постигнатите очаквани резултати:

 Изготвен е анализ и прогнози на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси, както и на проблемите на пространственото развитие и
устройството на националната територия.

 Разработена е методология за дефиниране на територии със специфични
териториални характеристики, представени са предложения за определяне на такива
територии и функционални зони и е изготвено изследване на връзките по между им.

 Създадени са съвместими с ГИС слоеве, приложения и база данни.

 Организиран е един семинар за до 100 участника за представяне резултатите от
разработената концепция сред заинтересованите страни и обществеността, преди
официалното внасянето на 1-ви междинен доклад в УО.

 Отразени са коментарите и конструктивните предложения от страна на
заинтересованите страни и обществеността.

 Предаден е първи междинен доклад по договора.
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5.2. Структура и съдържание на материала:

Пред проектните проучвания и анализът на състоянието на националната територия и
протичащите в нея процеси съдържа следните задължителни елементи:

 Списък на съкращенията;

 Речник на използваните термини;

 Въведение, представящо информация за политическата, институционална и
законодателна рамка на НКПР, целите и задачите й, както и факторите, влияещи
върху развитието на националната територия;

 Методологичен подход, съдържащ описание на използваните методи за изготвянето
на концепцията, както и източници на данни и информация.

 Анализ, изводи и заключения, представени ясно и конкретно, и изведени от
обективния анализ на състоянието на пространственото развитие.

5.3. Техническите изисквания към материала по отношение на оформление, шрифт,
формат - съвместим със софтуер за ГИС и в подходящ формат за оразмеряване и др.

6. Описание на срещнатите трудности в процеса на работа, приложеният подход за
преодоляването им, и техните решения

В процеса на изготвяне на Етап 1 на НКПР, най-съществените трудности за колектива бяха
породени от заложените кратки срокове. Този проблем даде отражение най-вече при
недостига на време за събиране на необходимата информация за анализа. За преодоляване на
този проблем бе потърсено съдействието на Възложителя и на представители на държавната
администрация. В допълнение на това бе извършен повторен преглед на цялата налична
информация в архивите на НЦТР и в личните архиви на членовете на екипа, за да се използва
онази информация, натрупана в работата по различни мащабни проекти, която уселнява
процеса на планиране и прогнозиране и лесно може да се актуализира. Използвани бяха и
актуални данни, публикувани на сайтовете на различни институции и проекти.

Колективът в най-кратки срокове представи своите искания към ведомствата и институциите
(МЗХ, МОСВ, НСИ, МТИТС, АПИ и други) за предоставяне на статистически и
пространствени данни, но към настоящия момент официални данни са предоставени
единствено от АПИ, НСИ и НИНКН. В процеса на работа беше получена информацията от
МЗХ и от МОСВ.

Този проблем се компенсира частично с използване на наличната в НЦТР информация,
акумулирана и систематизрана в процеса на разработване на НСРР, на устройствените
планове и стратегическите документи през годините. Също така, е създадена ефективна
организация по набор, оценка и класификация на наличната и предоставената информация.

Но, това може да се яви като причина за допълнително прецизиране и актуализиране на
материала във втория етап от работата след постъпване на информацията от държавните
ведомства и институции.
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7. Заключение

В заключение, изготвянето на проекта за НКПР се извършва навременно и успешно.
Заложените за изпълнение дейност от Етап 1 се предават в срок. Изпълнени са всички
планувани дейности и са реализирани всички очаквани резултати.

Крайният продукт за Етап 1 - “Предпроектни проучвания и анализ на състоянието на
националната територия и протичащите в нея процеси”, за който са положени усилия да
съответства най-пълно на  изискванията на техническото задание и на поставените от
Възложителя условия в документацията и в проведените срещи.

Срещнатите трудности в процеса на работа, са преодолени при ефективното взаимодействие
с Възложителя и с другите партниращи страни.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛ

от

 проведен семинар на тема: Междинни резултати от ЕТАП І от разработването на
“Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.”

24.07.2012 г.

Днес, 24.07.2012 г. в НЦТР ЕАД се състоя семинар на тема: Междинни резултати от ЕТАП І
от разработването на “Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.”

На семинара присъстваха представители на държавни ведомства, на професионални
сдружения и творчески съюзи, на академичните среди. Представителите на възложителя бяха
поканени по одобрен от ГД „Програмиране на регионалното развитие“ при МРРБ списък.
Списък на присъстващите е приложен към протокола, заедно с поканата и програма на
семинара.

Проф. арх. Веселина Троева откри семинара и представи присъстващите.

Г-жа Деница Николова - главен директор на дирекция „ПРР” в МРРБ отправи въвеждащи
думи относно значението на НКПР (функционални характеристики на градовете; йерархична
структура на градове и села).

Проф. арх. Веселина Троева направи  презентация на тема: Основни принципи на планиране
на националното пространство.

Арх. Петко Еврев направи презентация на тема: Макропространствена структура.

Арх. Стойчо Мотев направи презентация на тема: Територии със специфични
характеристики.

Инж. Христо Дечев направи презентация на тема: ГИС за целите на НКПР.

Мнения и коментари:

арх. Георги Бакалов председател на УС на САБ

• НКПР трябва да бъде преди всичко инструмент за управление;

• НКПР трябва да е изготвена върху достоверна физическа основа;

• анализ на ресурсите подредени по важност на национално, регионално и местно ниво

• отвореност и затвореност на НКПР – да се анализират подробно връзките на България със
съседните държави, Европа и света;

• от особена важност е отчитането на досегашния опит в разработване на планове и
стратегии на национално ниво;
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• НКПР приоритетно трябва да защитава публичния интерес, защото той е над всичко, но да
не забравя и частния.;

• ролята на творческите организации е да бъдат коректив на управлението.

проф. арх. Веселина Троева, Изпълнителен директор НЦТР

• темата за отвореност и затвореност на националното пространство е прекалено подробно
разгледана във въвеждащата част;

• относно досегашния опит освен основни изводи от ЕТУП са анализирани и промените в
административно-териториалното деление на страната, както и други важни документи на
национално равнище.

г-жа Деница Николова, Гл. Директор на дирекция „ПРР”, МРРБ

• 53 общини (градски и селски) са с дублирано финансиране;

• необходимо е ясно разграничаване на финансирането по общини;

• не е отчетена последната визия на ОПРР за туристическите общини, защото от средата на
програмния период е обхваната цялата страна;

• да се помисли за разделяне на подкатегории на градовете от четвърто ниво при ясни
критерии;

• да се осигури възможност за финансиране на градове независимо от ареала, в който се
намират.

проф. арх. Веселина Троева, Изпълнителен директор НЦТР

• Градовете включени в осите на развитие следва да се разбират като градове с добре изявени
връзки с основната комуникационно-транспортна мрежа.

г-жа Надя Генова, Министерски Съвет на РБ

• да се установи ясна дефиниция при класифицирането на общините.

арх. Стойчо Мотев, главен експерт НЦТР

• показали сме различни типове класификация на общините, за сравнимост и за избор, който
още не е финализиран;

• г-жа Деница Николова, Гл. Директор на дирекция „ПРР”, МРРБ

• необходимо е време, за да се усети положителният ефект от прилагането на мерки
подкрепящи алтернативния туризъм.

проф. арх. Тодор Булев, ВСУ „Черноризец Храбър”

• важен е регистърът на използваната информация;

• системно-структурен анализ водещ към концептуални решения;
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• НКПР да запази това, което искаме да опазим;

• в аналитичната част да се наблегне върху тенденциите в развитието на селищната мрежа;

• обезлюдяването е естествен процес и напълно обезлюдени населени места са вече факт;

• важен приоритет за НКПР трябва да бъде стабилизирането на опорната мрежа от населени
места;

• срокът от пет месеца за събиране на информация, изработване на НКПР и нейното
съгласуване е несериозен;

• важен момент от процеса на разработване на НКПР е набирането на легитимна
информация.

проф. арх. Веселина Троева, Изпълнителен директор НЦТР

• В момента работим с наличната информация, която имаме. Само от НАПИ сме получили
актуални данни.

г-жа Снежина Славчева, Зам. Гл. Директор на дирекция „ПРР”, МРРБ

• високо оценяваме дългогодишния опит на НЦТР-ЕАД при разработването на сходни
задачи.

арх. Стойчо Мотев, главен експерт НЦТР

• нужна е някаква политика към обезлюдените райони;

• не можем да си позволим балансирано развитие (подкрепа за всички населени места);

• необходима е концентрация на финансовите ресурси за постигане на най-високи резултати.

Протоколчик:

урб. Милен Колев

Изпълнителен директор НЦТР ЕАД:

проф. д-р арх. Веселина Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОТОКОЛ № 1/04.06.2012 г.

на среща, проведена във връзка с изготвянето на НКПР

Присъстващи: Веселина Троева, Петко Еврев, Нено Димов, Стойчо Мотев, Димитър
Димитров, Светла Василева, Надежда Ярловска, Христо Дечев, Мария Новакова, Ирина
Ангелова, Красина Цекова.

Дневен ред:

1. Разяснения по задачата

2. Окомплектоване на екипите

3. Разни

По точка първа: В Троева представи колегите и подробностите по изпълнение на задачата.
Срок за разработване – 6 месеца, от които последния за съгласуване и докладване пред
МС.На всеки етап се провежда семинар с участници до 100 човека и се представя доклад,
обобщаващ резултатите от етапа.

Начало на договора: 29 май 2012 г. Край на договора: 29 ноември 2012 г.

Решение: За работни срещи на колектива се определя понеделник от 15 часа, заседателната
зала на НЦТР ЕАД

По точка втора: Към екипа да бъдат привлечени допълнителни сътрудници, които да
подпомогнат разработването на задачите в частите икономическо развитие, екология,
техническа инфраструктура и ГИС. Бяха представени кандидатурите на млади колеги, които
да бъдат поканени на граждански договор.

Решение: Да бъдат поканени за среща разговор урб. Николай Енчев, (ГИС), Пламен Йотов,
(рег. икономика, СУ), Мария Топлийска (управление на околната среда), Букиков
(транспортен инженер). Същите ще помагат за набирането, актуализирането и обработването
на текстовата и графична информация по изготвянето на НКПР.

По точка трета: Станалите разисквания по обема и съдържанието на НКПР налагат да се
обобщят няколко основни решения, от които зависи успешното стартиране на работата.

1. Да се предложи списък на заинтересованите страни, който да бъде уточнен с
Възложителя, вкл. и институциите, от които ще се иска информация

2. Да се изясни с какви данни ще може да се работи, как ще бъдат предоставени, в какви
срокове и в какъв формат – да се изготвят съответните писма за предоставяне на
информация

3. Да се даде методическата рамка за изготвяне на задачата, със съответните показатели
и индикатори

4. Да се предложи структура на документа, след като се прегледат аналогичните
документи на други държави на национално равнище
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5. Да се изясни ролята на НКПР в йерархичната система от документи – в много
държави тя е водещ документ, на който се подчиняват всички останали.

В допълнение бяха обсъдени въпросите поставени от П. Еврев, Н. Димов, Ст. Мотев и Хр.
Дечев за статута на НКПР, при условие че изменението на ЗУТ, където единствено е дадено
обобщеното съдържание на НКПР, все още не е прието от Парламента.

Решения: Мария Новакова да състави колективен адрес (мейлинг листа), да качи във
вътрешната мрежа Методическите указания, техническата спецификация от обществената
поръчка и Техническата оферта на НЦТР ЕАД. Същите документи да се изпратят по пощата
на външните сътрудници.

София, 05.06.2012 г. Изготвил:

В.Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОТОКОЛ № 2/08.06.2012 г.

на среща, проведена във връзка с изготвянето на НКПР

Присъстващи: Веселина Троева, Петко Еврев, Стойчо Мотев, Надежда Ярловска, Ирина
Ангелова, Бойко Кермекчиев

Дневен ред:

1. По създаването на ГИС платформа на НКПР

2. Проучване на чуждестранния опит

3. Разни

По точка първа: В Троева докладва резултатите от допълнително проведената работна
среща с Хр. Дечев относно работата по създаването и използването на ГИС база данни. В
тази връзка е необходимо да се изясни с Възложителя какви ще бъдат функциите на НКПР,
които колектива вижда по следния начин:

- Прогнозни – за определяне развитието на страната

- Контролни - за проверка на съответствието между планираното и действителното
развитие

- Адаптивност и адекватност – възможност да се реагира и да се внасят промени в
планирани трасета, зони, обекти и комплекси при промяна на факторите на въздействие, на
политиките и приоритетите на ЕС или на правителството.

Работата по ГИС ще обхваща следните дейности:

1. Събиране на информация – пространствени данни за територията на страната –
съставяне на протоколи за формата, координатната система, датата и демоството, от
което е получена информацията

2. Трансформация на данни

a. Форматиране

b. Проверка за актуалност, пълнота, точност

c. Преструктуриране спрямо модела на базата данни

3. Създаване на модел на базата данни и миграция на данни

4. Анализиране на данни – заявки, сечения, обединени слоеве и пр.

5. Графични приложения – за илюстриране на постановките на НКПР, за презентации и
публикации

Решение: Въпросите да се обсъдят с Възложителя, за да се знае на каква основа ще се
започне работата.
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Към екипа на Хр. Дечев – ръководител на направлението ГИС, да бъдат включени – Мария
Новакова – водещ експерт от НЦТР, Бойко Кермекчиев, Ирина Ангелова,  Наталия Денева,
Диана Антонова и Николай Енчев.

По точка втора: Ст. Мотев и И. Ангелова докладваха накратко изводите от проучванията на
Национални документи за пространствено развитие на Полша,  Ирландия и Унгария, където
цялостните концепции са развити около няколко основни теми, които са водещи – от 3 до 5
броя.

Решение: За следващата среща Ирина Ангелова да предостави таблица с темите, които да
бъдат обсъдени, а основните постановки да бъдат адаптирани за приложение в работата по
НКПР на България.

По точка трета: Направени бяха общи разисквания относно основните постановки за ролята
и същността на НКПР

 да показва ограничителите и стимулаторите за пространствено развитие

 да илюстрира местата/зоните с натрупани проблеми по отношение достъпност,
състояние на околната среда, неефективно използване на земята, обезлюдяване, лошо
състояние на транспортната инфраструктура

 да илюстрира териториите/зоните с неизползван потенциал – положителните страни в
бъдещото развитие

 да дава индикации какви водещи функции може да се развиват на определена
територия в бъдеще.

Основни теми, които бяха разисквани и които биха могли да се разглеждат и като отправни
точки в анализите и прогнозите са следните:

1. Полицентричното развитие

2. Населението – демографска  динамика, възможности за задържането му, балансирано
разположение в урбанистичните центрове в страната

3. Опазването на земята

Това оформя следната логическа схема

ХОРАТА – ЗЕМЯТА – УРБАНИСТИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ – МРЕЖАТА (вкл. връзките
между центровете на развитие в страната и извън нея) – КОНКУРЕНТНОСТТА –
ЕКОЛОГИЯТА

Решение: Да се поиска информация от МРРБ за одобрените ОУП в страната. Да се направи
анализ на пространственото развитие на големите градове, особено на тези, на които са
изготвени ОУП – София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Плевен и Русе, както и за
безразборното и неограничено усвояване на земеделски земи.

София, 08.06.2012 г. Изготвил:
В.Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОТОКОЛ № 3/11.06.2012 г.

на срещата, проведена във връзка с изготвянето на НКПР

Присъстващи: Веселина Троева, Петко Еврев, Нено Димов, Стойчо Мотев, Димитър
Димитров, Светла Василева, Надежда Ярловска, Христо Дечев, Мария Новакова, Ирина
Ангелова, Красина Цекова, Бойко Кермекчиев, Емил Новаков, Стойко Дошеков.

Дневен ред:

1.Методически въпроси

2.Окомплектоване на екипите

3.Разни

По точка първа: Бяха разисквани няколко основни въпроса, кото следва да се уточнят вътре
в екипа и с Възложителя:

 Прогнозен период – до 2025 или до 2030 или до 2050 г.? В много от страните
годината 2020 не се използва за стратегически документи с подобен характер

 Демографската прогноза – какви данни ще се ползват, коя прогноза?

 Каква ще бъде времевата рамка за анализите – периодът 2001 – 2011. За население,
жилищен фонд и някои други елементи на анализа има информация за 2011 г., но за
икономическото развитие предимно до 2009 и в някои случаи за 2010 г.

 С каква макро пространствена структура ще се работи – ниво община. Това ще
зависи от наличната информация.

 На кои национални приоритети ще се заложи – на тези от България 2020 и докъде е
стигнало одобряването на този документ.

 Допълване на съдържанието на НКПР с още един раздел за приложението на НКПР
– институционализация на пространственото планиране

 Каква методология ще се използва – система от принципи, методи и инструменти, в
зависимост от изготвените от НЦТР ЕАД Методически указания, Техническата
спецификация и подадената оферта. Отклонението от тези документи ще усложни
работата в нейните кратки срокове.

 Отразяването на приоритетите на секторните политики не трябва да води до
изолирането им включване в НКПР, а да се търси интеграцията и синергията, общото,
което ги обединява.

 Основните теми на анализа, по предложение на Петко Еврев да бъдат 3 –
Урбанистично развитие, Транспортна и инженерна инфраструктура и Природно и
културно наследство. Винаги в процеса на работа може да се допълнят и нови теми.
Тези да бъдат представени тезисно за до края на седмицата. Темата за риска от
природни бедствия ще присъства в третата посочена тема.
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Решения: Да се съставят и изпратят протоколите от срещите до всички участници.
Предложените по-горе теми да се допълнят и представят тезисно.

По точка втора: Станаха разисквания по разпределението на задачите, за което В.Троева
трябва да изготви таблица с ангажираността по дни за изчисляване на хонорарите на
външните експерти и сътрудниците.

 Беше предложено следното разпределение на екипа по темите:

1. Урбанистично развитие – Нено Димов, Петко Еврев, Стойчо Мотев, Стойко Дошеков,
Димитър Димитров

2. Транспортна и техническа инфраструктура – Светла Василева, Надежда Ярловска

3. Природно и културно наследство – Емил Никитов, Миряна Йорданова, Красина
Цекова

4.  ГИС – ръководител Христо Дечев, Мария Новакова, Ирина Ангелова,  Бойко
Кермекчиев, Наталия Денева, Дияна Антонова, Николай Енчев

Решение: Предвид заболяването на Никитов и отпуската на Красина Цекова да се подсили
екипа по темата за екологията и за природното наследство. Да се подсили и екипа за ТИ.

По точка трета: Не постъпиха предложения за допълнения на Встъпителния доклад, който
бе изпратен до всички на 09.06.2012 г., поради което след превеждането му да се представи в
МРРБ в 1 оригинал и  2 копия и запис на магнитен носител до 16.30 ч. на 12.06.2012 г. Отг.
Надежда Ярловска

София, 11.06.2012 г. Изготвил:

В.Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРОТОКОЛ

от проведената среща в МРРБ на 14.06.2012 г.

На  14.06.2012 г. в зала Пресцентър на МРРБ от 13 часа по инициатива на Възложителя се
проведе Встъпителна среща с представители на НЦТР ЕАД и на МРРБ във връзка с
изготвянето на НКПР 2013-2025 г.

На срещата присъстваха - от МРРБ представители на ГД “Стратегическо планиране на
регионалното развитие и административно-териториално устройство", ГД “Програмиране на
регионалното развитие”и Дирекция “Устройство на територията” - г-жа Деница Николова,  г-
жа Ирина Захариева, Иван Попов, Марин Богданов, арх. Лидия Станкова, арх. Огнян
Николов, урб. Елеан Гагов, Снежина Славчева, Димитър Бошиикьов

От страна на НЦТР ЕАД на срещата присъстваха Веселина Троева, Петко Еврев, Стойчо
Мотев, Нено Димов, Надежда Ярловска, Христо Дечев, Мария Новакова

Срещата бе открита от г-жа Деница Николова, Директор УО на ОПРР, която представи
присъстващите. Тя направи кратко изложение относно целите на НКПР, връзките с
Оперативните програми и подготвяната референтна стратегическа рамка за страната,
ползвателите на продукта, начините на работа и координиране на действията. Основно ще се
работи с дирекцията на г-жа Ирина Захариева.  Координационен център ще бъде ГД
Програмиране на регионалното развитие.

От страна на НЦТР бяха поставени следните въпроси:

 Наличната информация, актуализирането на данните и достъпа до нея

 Приоритетите на страната, на които трябва да бъде подчинена НКПР – България 2020

 Стратегическият хоризонт – 2025 или както в много страни вече се планира за 2030 и
дори за 2050 г.

 Използване на информацията от втори етап от Социално-икономическия анализ на
програмния период

Допълнителна информация за ГИС даде Христо Дечев и постави въпросите относно
функциите към данните, зависимостта от базата данни, структурата, формата и
международните стандарти.

В резултат на обсъдените въпроси бяха постигнати следните договорености:

1. За определяне на приоритетите на НКПР да се използва Националния план за развитие
България 2020

2. Писмо за предоставяне на информация в подкрепа на Изпълнителя ще бъде изготвено до
края на седмицата

3. Писмата за искане на информация и за договаряне на срещи в различните ведомства да се
адресират и до МРРБ
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4. Отговорник за задачата г-н Иван Попов – останалите лица за контакти, за оперативни
действия и за участие в провежданите срещи ще се уточнят до понеделник. Може да се
използва междуведомствената група по България 2020 за обсъждане на част от идеите.

5. Спешно да се уговори среща с представители на МЗХ по тяхно искане за координиране на
приоритетите в ОПРСР

6. Данните, които ще бъдат представени от Социално икономическия анализ за нуждите на
ОПРР 2014-2020 г. са агрегирани в резултата на оценката по около 100 показатели и
допълнително събрана информация от общините и от проведените анкетни проучвания.

Поради изчерпване на въпросите срещата бе закрита в 14 часа.

Изготвил: В. Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРОТОКОЛ № 4/19.06.2012 г.

на среща, проведена във връзка с изготвянето на НКПР

Присъстващи: Веселина Троева, Стойчо Мотев, Димитър Димитров, Надежда Ярловска,
Емил Никитов, Нено Димов, Бойко Кермекчиев, Ирина Ангелова, Петко Еврев, Красина
Цекова, Мария Новакова, Миряна Йорданова.

Дневен ред: Обсъждане на материали за анализа по темите:

1. Териториална типология

2. Работа с ГИС

3. Урбанистичен анализ

4. Техническа инфраструктура

5. Природни и културни ценности

Срещата започна в 15:15 ч. Проф. Троева потвърди разпределнието на групи в проекта и
представи протокола на Христо Дечев за работата с ГИС. Разказа накратко за срещата на
екипа в МРРБ и изясни, че се очаква до края на юли или по-рано да се представят
агломерационните ядра и методологията за тяхното определяне. Направи предложение за
съдържанието на проекта и го постави за обсъждане.

По точка първа: Работата започна с представяне на тезисите на Нено Димов. Той представи
предложение за разработване на материал “Регионално развитие на България: динамичен
анализ, тенденции и потенциали”. Като основни акценти от изложението могат да се откроят:

 Предложението да се започне с териториална типология и анализ на елементите й;

 Идеята да се разгледа площта на България с нейните предимства и ограничения,
периферните територии на страната и политиката на урбанизираните територии
във времето;

 Коментар за модула за икономическо развитие, като се предложи да се анализират
макроструктури на ниво област;

 Отчете необходимостта да се вземат предвид националните цели за разработването
на задачата и постави въпроса от къде точно ще се търсят и как ще се адаптират към
районите от ниво NUTS 2.

Работата на екипа продължи в диалогичен вид, като се коментираха:

 Възможността за доразвиване на идеите на НСРР в районите от ниво NUTS 2;

 Връзките със съседните страни, стратегиите за развитие на балканския полуостров.
Като основни източници на информация бяха посочени: Метрекс, Дунавската стратегия,
Черноморската стратегия, Висшеградскта четворка и др;

 Необходимостта да се отделят периферните територии в отделна тема;
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 Източна Европа – хетерогенен район. НКПР е необходимо да защити националните
приоритети в този район. Предложи се тази теза да се разработи и да влезе към т. 1.2. от
съдържанието;

 Опита на другите държави в изготвянето на тези документи. След обсъждането се
предложи да се включи в политическата рамка към т. 1.2 или 1.4 или с цитат и препратка
към приложение.

 Разграничиха се урбанизирани и периферни територии като се използваха работни
понятия  и се коментира, че е необходимо да се дефинират точно;

 Коментира се материала, предоставен от МРРБ по електронна поща за сега
действащата система от градове.

По точка втора: Мария Новакова запозна накратко екипа с работата на подгрупата,
отговаряща за работата с ГИС. Направи съобщение, че е необходимо да се изготви фиш, в
който колегите да попълнят заявки за информация, за да може тя да се набавя и обработва.

Решение: Красина Цекова да обиколи колегите и да попълни фиша.

По точка трета: Петко Еврев представи “Методически подход за определне на обхвата на
агломерационно ядро и агломерационен ареал.

 Изясни понятията агломерационно ядро и агломерационен ареал;

 Предложи методически и практически подход;

 Представи и коментира съществуващите агломерационни ареали.

В процеса на дискусията по материала се предложи агломерационните ареали да се
определят въз основа на експертно мнение, а статистиката да подкрепи тезата. Поради
силната уязвимост на този подход предложението беше отхвърлено.

Решения: Колегите от екипа да разгледат материала и до сряда (20.06.2012 г.) да се направят
коментари;

 Да се изготви карта – опорен план въз основа на базовите материали от Мария
Новакова.

По точка четвърта: Надежда Ярловска представи метериал за Техническата
инфраструктура в НКПР на Светла Василева и коментира последователсността на работата.

 Определяне мястото на ТИ в НКПР и обхвата на проучване;

 Анализ на развитието на системите на ТИ;

 Диагноза на проблемите и изисквания към развитието на ТИ, с оглед желания ефект
за пространствено развитие.

Работата ще започне с анализ на връзката между ранга на града и транспортната
обслуженост. Коментира се въз основа на какви критерии ще се извърши и се реши да се
проведе за градове с население над 100 000 души, като се ползват данните от Христо Дечев.

Решения: Колегите от екипа да разгледат материала и до сряда (20.06.2012 г.) да се направят
коментари;
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 Ясна е нуждата от помощници към този екип. Работи се по въпроса за осигуряването
им.

По точка пета: Емил Никитов представи устни тезиси за работата за работата на неговия
екип. Предложи използването на модерен анализ, подчертавайки, че избягването на
традиционния е невъзможно. Предложи природната среда да се разгледа от гледна точка на:

 Условия за защита;

 Ресурс за развитие и за вземане на политически решения;

 Неблагоприятни природни процеси;

 Комплексна оценка на екологичната обстановка;

 Предложи се в работата на този екип определените територии да се очертаят в реални
граници, а след това да се укропняват при нужда.

В коментарите по работата на групата се предложи също да се разгледат алтернативните
енергийни източници, биоразнообразието, подземните богатства, минералните води, ролята
на река Дунав и Черно море, промените в климата. Да се направи анализ от кои области се
взема най-голямо количество ресурси и какви са загубите от глобалните екологични
проблеми в стойности с информация от общините.

Миряна Йорданова направи много кратък коментар за единиците на културното наследство и
заяви, че още не са формулирани конкретни теми.

Решения:

 Да се формулират проблемите и приоритетите за материала на подгрупата;

 Да се изясни ролята на Красина Цекова в работа на подгрупата.

Срещата приключи в 17:10 ч.

Работна среща на екипа с урбанистичния анализ ще се проведе в четвъртък в 15:00 ч.

19.06.2012 г.

 Изготвил: Ирина Ангелова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРОТОКОЛ

от проведена среща в МРРБ на 21.06.2012 г.

На  21.06.2012 г. в заседателната зала към кабинета на министър Лиляна Павлова беше
проведена работна среща между Възложителя и Изпълнителя за разработване на Национална
концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. за изясняване на приоритетните задачи.

На срещата присъстваха - от МРРБ министър Лиляна Павлова, г-жа Деница Николова, г-жа
Ирина Захариева

От страна на НЦТР ЕАД присъстваха Веселина Троева, Петко Еврев, Стойчо Мотев, Мария
Новакова, Надежда Ярловска, Ирина Ангелова и Бойко Кермекчиев

Срещата бе открита от министър Павлова, която изложи накратко своите виждания за
мястото и ролята на НКПР като важен стратегически документ, който трябва да определи
рамката за формиране на секторните политики, с който трябва да се съобразяват останалите
министерства. Останалите документи – Регионални планове за развитие и Общинските
планове за развитие следва да се изготвят през настоящата и следващата година. ИПГВР
трябва да подадат определените зони за въздействие до средата на м. септември 2012 г., за да
могат да се заложат инвестиционните проекти, развитието на ТИ и меките мерки за развитие
на общините. Тъй като тези планове ще се изготвят само за 36 града – центрове на
агломерационни ареали е важно в НКПР да се определят другите градове – 20 или 30 на
брой, които  ще могат приоритетно да се ползват от ОПРР, след като тя ще бъде насочена
предимно към градовете, в съответствие с приоритетите на ЕС. Тя даде много примери от
наблюденията си върху действието на оперативните програми в настоящия програмен
период и посочи възможностите за намаляване на допуснатите грешки.

От Изпълнителя се очаква приоритетно и изпреварващо в графика да подаде информация
относно:

1. Методологията за определяне на мрежата от населени места, йерархичната структура
от градове и агломерационни ареали, полюсите, осите и зоните на растеж със
съответните дефиниции за приетата терминология

2. НКПР трябва да създаде предпоставки за равнопоставено развитие на територията на
страната и с разграничаване възможностите  за финансиране по ОПРР и по ОПРСР,
както и да създаде яснота къде има нужда от целево и директно насочване на
средства.

3. Да се помисли за преодоляване на противоречието, породено от факта, че зоните
около големия град, независимо от своя характер са останали без внимание. Да се
помисли за селските райони и за градовете в тях.

В. Троева представи накратко работата до момента по НКПР и възникналите проблеми, като
постави някои от въпросите, засегнати и на първата среща. Беше постигнато съгласие, че
НЦТР ще представи своите виждания за обсъждане, като приоритетно изтегли тази задача в
графика.

Изготвил В. Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРОТОКОЛ № 5/21.06.2012 г.

на срещата, проведена с работната група по урбанистичния анализ

Присъстващи: Веселина Троева, Петко Еврев, Стойчо Мотев, Нено Димов

Дневен ред:

1. Обсъждане на елементите на урбанистичния анализ – докладва арх. Петко Еврев

2. Разни

Срещата започна в 15 ч.

По точка 1-ва Докладва арх. Петко Еврев, който представи своята концепция за формиране
на мрежата от населени места от различни йерархични нива. Той предложи 5 йерархични
нива, съобразени с предложенията в НСРР 2012-2022 г. С основните постановки на тази
стратегия по отношение на регионалното развитие, която е в процес на съгласуване и
окончателно приемане, би следвало да няма промени.

Допълнително би следвало да се изяснят въпросите по отношение на агломерационните
ареали и тяхното функционално разделяне, селски и градски райони и селища.

В.Троева – да се разгледат и връзките със съседните страни, на базата на съществуващите
документи и общи политики – за Черноморското крайбрежие, за Дунавския регион, за
трансграничните територии.

Да се предложи документ, който ще гарантира опазването на най-важните ресурси – хората,
земята, природните и културни ценности.

Решение: Да се прегледа отново терминологията, използвана от ESPON и CEMAT и да се
използва предложения терминологичен речник.

По точка втора: Разни

Предложения за целеви групи за семинари

 работни групи, формирани на междуведомствен признак, представители на
различните министерства и агенции

 Представители на НПО

 Представители на работодателите - БСК

 Представители на професионалните камари, КАБ, КИИП, САБ и др.

 Представители на институтите при БАН

 Представители на медиите

Предложения за състав на консултативния съвет – пространствено развитие, регионална
политика, транспорт, културно наследство, икономика, водни ресурси, защитени територии
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 арх. Стефан Стайнов,

 Божидар Данев

 Проф. Мария Шишманова

 Д-р Цвета Каменова

 Ирина Захариева - МРРБ

 Иван Попов - МРРБ

 Лидия Станкова – МРРБ

 Арх. Йорданка Кандулкова

 Д-р Георги Чобанов

 Проф. Тодор Тодоров - транспорт

Поради изчерпване на въпросите срещата бе закрита в 16.45 ч.

Изготвил В.Троева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРОТОКОЛ № 6/23.06.2012 г.

на срещата, проведена във връзка с изготвянето на НКПР – работна група ГИС

Присъстващи: Веселина Троева, Христо Дечев, Надежда Ярловска, Наталия Денева, Емил
Никитов, Мария Новакова, Бойко Кермекчиев, Ирина Ангелова, Николай Енчев, Диана

Дневен ред:

1.Обсъждане на информацията за ГИС на НКПР

2.Разни

По точка 1. Първо бе обсъдена анкетната карта, която следва да се попълва, както  за
вътрешна така и за външна информация и систематизирането на данните. В анкетирането на
експертите да се съберат данни относно необходимата и налична информация, вторичната
обработка и визуализациите.

Бяха направени предложения за систематизиране на информацията

 За свлачища и плажове – от МРРБ

 За категоризацията на земята – от МЗХ

 За защитените територии - от МОСВ

 За недвижимото културно наследство – от НИНКН и МК

 За техническата инфраструктура – от МИЕТ

Бяха разпределени следните задачи за изпълнение:

1. Николай Енчев – систематизиране на данните за усвояване на средствата от
фондовете на ЕС по общини и райони ниво 2

2. Николай Енчев – промишлени територии и по-големи производствени съсредоточия,
вкл. нарушени територии – чрез Google съгласно дадените указания от Хр. Дечев

3. Бойко Кермекчиев – границите на урбанизираните територии от ОУП на големите
градове – София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Русе и Плевен

4. Ирина Ангелова – попълване на анкетната карта за експертите по НКПР

5. Наталия Денева – описание на наличната информация и систематизиране

6. Мария Новакова – главна координация на работата

23.06.2012 г.       Изготвил: Ирина Ангелова
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МЕМО ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Присъствали: Дата 28.06.2012
От страна на Възложителя МРРБ: Иван Попов
От страна на МЗХ
Марияна Маринова и Юлия Пашова, Мая Нинова,
Таня Петрова, Алексей Вутов

Събитие Работна среща по проект „Разработване на НКПР за
периода 2013-2025 г.”

От страна на ИА “Рибарство и акавакултури”
Вероника Щерева

Място МЗХ

От страна на НЦТР: арх. П. Еврев, арх. Ст. Мотев,
геогр. Ем. Никитов, инж. Н. Ярловска Начало 15.00ч.

ТЕМА Организация, координация и снабдяване с информация за нуждите на НКПР

I. В качеството си на домакин Мая Нинова откри срещата и направи встъпително изложение, като акцентира
върху следните основни моменти:

 Направи разяснения за действието на Програмата за развитие на селските райони през настоящия планов
период, разясни начина на дефиниране на селските общини и средствата за подпомагането им чрез различните
оперативни програми и финансови инструменти;

 Посочи изискванията към тях за следващия планов период – нови регламенти и дефиниция за селските райони.
Коментира средствата, които се очаква да бъдат отпуснати по мерки, имащи отношение към населените места
и по-конкретно: 321 “ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, 322 “Обновяване и
развитие на населените места”;

II. Иван Попов в качеството си на организатор на срещата и представител на Възложителя за НКПР, направи
въведение за целта и ролята на НКПР и акцентира върху важността на днешната среща и нуждата от добра
координация между МРРБ, МЗХ и НЦТР, като изпълнител на задачата;

III. Арх. Петко Еврев направи следните коментари:
 Отбеляза, че НКПР се изготвя за нуждите на ОПРР, но тя ще служи и на всички секторни политики;
 Направи кратък анализ на изработените на този етап дейностите и достигнатите изводи по отношение на

«демаркацията» на селските райони, дефинираните агломерации, оси на развитие и др.;
 Предложи на срещата да се съсредоточим върху два аспекта: 1. синхронизиране на политиките и действието на

двете оперативни програми: ОПРР и ПРСР и 2. в подкрепа за разработването на НКПР от страна на МЗХ с
предоставяне на необходимата информация по отношение на земеделските земи и горите;

IV. арх. Петко Еврев, инж. Емил Никитов и инж. Надежда Ярловска поясниха обема, формата и типа на
информацията, които МЗХ може да предостави, а именно:
 Агрегирана цифрова информация от КВС по землища, за да се разграничат: урбанизирани територии,

земеделски територии и горски територии;
 Данни за земеделските земите по бонитетни категории;
 Данни за земите с променено предназначение;
 Данни за замърсени, ерозирани и нарушени земи;
 Данни за видове, състав, бонитет и състояния на горите;

V.  Представителите на МЗХ изразиха следното мнение по т. IV:
 Не могат да предоставят информация за земеделските земите по бонитетни категории, тъй като не поддържат

актуална такава;
 Не могат да се произнесат по възможността за ползване на цифрови данни от КВС, тъй като на настоящата

среща няма представители от отделите отговорни за тази информация, но посочиха че е добре с  писмо,
подробно да се изложат конкретните искания за такава информация и компетентните експерти ще преценят
възможността за предоставянето и;

 За нуждите на НКПР могат да бъдат използвани като източници на информация: Сайта на Института по
аграрна икономика, Агростатистика-окончателен доклад БАНСИК 2011 г.; Годишните аграрни доклади;
Стратегия за водите - за определяне на напояваните земеделски земи от; Данни за горите - от ИАГ;

VI. По въпроса за действието на двете програми НПРР и НПРСР беше проведена задълбочена дискусия и
споделени мнения относно възможностите за тяхното териториално действие и синхронизиране за постигане на
синергичен ефект.
В заключение: Представителите на МЗХ подчертаха, че виждат ползата от разработването на НКПР и възможността
да ползват резултатите от нея за техните цели;
 Представителите на МЗХ очакват от НЦТР вариантни модели за “демаркацията” на градски и селски райони,

както и анализ и методология в тази подкрепа, за да се спрат на решение, което да бъде заложено и в техните
планови документи;

 Представителят на МРРБ заключи, че ще бъдат организирани подобни срещи по етапи. Също така
представители на МЗХ ще бъдат участници в планираните семинари на всеки етап от разработването на НКПР.

29.06.2012 Надежда Ярловска
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
МЕМО
Присъствали:
От страна на Възложителя
МРРБ:
Марин Богданов- началник
Сектор „Програмиране”
От страна на МОСВ
Силвия Горанова – началник
отдел”Управление на
програмата” при
Дирекция”Кохезионна
политика за околна среда”
Ели Цветкова – началник
отдел”Стратегии и програми за
околната среда при Дирекция”
Политики по околна среда” и
др. служители
От страна на НЦТР:
Емил Никитов – главен експерт
Димитър Димитров – главен
експерт

Дата
28.06.2012

Събитие
Работна среща по проект „Разработване на НКПР за периода 2013-2025 г.”

Място
МОСВ

Начало
10.00ч.

ТЕМА Организация, координация и снабдяване с информация за нуждите на НКПР

I. В качеството си на домакин Силвия Горанова откри срещата
-  представи присъстващите от страна на МОСВ ;
-   даде думата на Емил Никитов да представи разработваната НКПР

II.  Емил Никитов разясни работата по разработваната НКПР
-  представи присъстващите от страна на НЦТР;
-  посочи изискванията, целите и задачите стоящи пред разработваната НКПР;
-  разясни  методическия подход и крайния продукт, който се очаква от разработвания екологичен   раз-

                  дел;
- наблегна на сроковете, определени за разработката и наблегна на сравнително краткия срок за изпълнение,

                  което предполага  експедитивност и добра стиковка с МОСВ и неговите структури

III. Марин Богданов  в качеството си на организатор на срещата и представител на Възложителя за НКПР:
-  потвърди важността на разработваната НКПР;
-  акцентира на необходимостта от добра координация между МРРБ, МОСВ и НЦТР;
-  подчерта пълната подкрепа, която МРРБ оказва на НЦТР;

IV.    Ели Цветкова зададе въпрос и поиска обяснение дали ще се разработва Националната комплексна
          устройствена схема

  V.    Емил Никитов и Марин Богданов отговориха на въпроса

  VI.   Емил Никитов разясни от каква информация имат нужда при разработване на НКПР
- посочи отделните теми и показателите и картния материал от който се нуждаят

VII. Ели Цветкова отговори, че почти цялата информация се намира на официалния сайт на МОСВ

  VIII.  Емил Никитов изказа съмнение и даде примери за противното. Посочи, че искането за необходимата
          нформация ще бъде изпратено по официален ред

IХ.  Всички присъстващи се споразумяха при възникнали въпроси и необходима допълнителна информация
         да общуват помежду си. Представителите на МОСВ декларираха, че ще направят необходимото за обезпе-
          чаване на нужната информация.

29.06.2012 Емил Никитов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПРОТОКОЛ

от проведената среща в МРРБ на 02.07.2012 г.

На  02.07.2012 г. от 13 часа в МРРБ беше проведена среща между представители на ГД
Програмиране на регионалното развитие, НЦТР ЕАД и Технологика ООД относно
състоянието на информацията и  процеса на набирането и актуализирането й.

На срещата присъстваха - от МРРБ Марин Богданов и Димчо Димов.

От страна на НЦТР ЕАД присъстваха Веселина Троева, Христо Дечев и Мария Новакова

От страна на Технологика ООД присъства Петьо Зафиров

Срещата бе открита от Димчо Димов, който разясни целите на срещата и даде информация
относно наличната база данни в МРРБ и начините на ползване.

От НЦТР Христо Дечев и Мария Новакова дадоха пояснения за започнатата работа,
наличната база данни и набираната в момента такава със съответните протоколи, като бяха
посочени и проблемите, които възникват в този процес.

Г-н Петьо Зафиров обясни, че структурата на базата данни и отделните слоеве ще се
формира съвместно с експертите от НЦТР ЕАД.

Срещата приключи в 13.45 ч.

Изготвил: В. Троева
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МЕМО ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Присъствали: Дата 05.07.2012
От страна на НЦТР

Събитие Работна среща по проект „Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2022 г.””

Място НЦТР

Инж. Христо Дечев
Урб. Бойко Кермекчиев
Инж. Дияна Антонова
Мария Новакова
Инж. Надежда Ярловска
Арх. Ирина Ангелова

Начало 15.45ч.

ТЕМА Дискусия за организацията на работата на подгрупа ГИС

1. Преглед на описаните до момента данни от двете бази – на Христо Дечев (описана от Наталия)
и на НСРР (описана от Дияна). Взе се решение двата описа да се съберат в един общ файл,
който в последствие да се дообработи.

2. Екипът разгледа подробно материалите, които трябва да се предадат за първия етап на проекта
(24.07.2012 г.). След като се уточни съдържанието на всяка от точките, работата между хората
се разпредели и се поставиха междинни срокове, а именно:

17 Основна дейност 5 – Създаване на ГИС слоеве,
приложения и база данни - първи етап

Хр. Дечев 24  юли 2012

18 Изграждане на функционалното ниво на ГИС на НКПР в
съответствие с приетата рамка и бизнес модела на
системата

18.1. Екип и ред на работата за изпълнение на
дейности по създаване на ГИС – хора, функции,
ред за получаване на данни и структуриране на
информация

18.2. Бизнес модел и архитектура на системата
18.3. Резултати от изграждане на ГИС системата

Хр. Дечев

Мария Новакова

Христо Дечев
Христо Дечев

26 юни 2012

19 Изграждане на функционалното ниво на ГИС на НКПР в
съответствие с приетата рамка и бизнес модела на
системата

19.1. Схема на базите данни

Хр. Дечев

Д. Апостолова

26 юни 2012

20 Изграждане на функционалното ниво на ГИС на НКПР в
съответствие с приетата рамка и бизнес модела на
системата

20.1. Описание на данните

Хр. Дечев

Наталия Денева
Д. Апостолова

26 юни 2012

21 Разработване на физически модел географска бази данни.
Дефиниране на релации и зависимости между данните

Христо Дечев
Мария Новакова

03 юли 2012

22 Изграждане на слоеве с базова информация за територията Мария Новакова 17 юли 2012

23 Формиране на база данни със статистически показатели на
основни териториални нива

Д. Апостолова 17 юли 2012

24 Делимитиране на територии със специфични
характеристики чрез геопространствен анализ

Б. Кермекчиев
Ирина Ангелова

24 юли 2012

25 Визуализация на изследвания и резултати от етап 1 М. Новакова 24 юли 2012

3. Обсъди се списъка на примерни изображения на проф. Троева, като се коментира най-общо
съдържението на всяко от тях. Взе се решение до 24.06.2012 г. да се изработят следните схеми –
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от списъка и да се провери дали имаме цялата налична информация за тях

06.07.2012 Ирина Ангелова


