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EТАПИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ

Предпроектни проучвания,
анализ на състоянието на
националната територия и

протичащите в нея процеси –
ЕТАП 1

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

Разработване на Стратегия за
пространствено развитие на

основата на възприетия модел, чрез
определяне на система от цели и

средства за постигане на
интегрирано устойчиво развитие на

националната територия –
ЕТАП 3

Съгласуване и приемане на
Националната концепция за
пространствено развитие –

ЕТАП 4

ЕТАПИ

Формулиране на визия и модел за бъдещо
пространствено развитие и
устройство – ДЕЙНОСТ 3

ДЕЙНОСТИ

Определяне на стратегията за
пространственото развитие на

територията с анализи и прогнози, и
модели за нейното усъвършенстване

– ДЕЙНОСТ 4

Създаване на ГИС слоеве, приложения и
база данни - ДЕЙНОСТ 5

Анализ и прогнози за състоянието на
националната територия и протичащите в

нея процеси, проблеми на
пространственото развитие и устройството
на националната територия – ДЕЙНОСТ 1

Разработване на методология за дефиниране на
територии със

специфични териториални характеристики,
определяне на такива територии и

функционални зони и изследване на връзките им –
ДЕЙНОСТ 2

http://www.mrrb.government.bg/


НАЙ-ВАЖНИ ЗАДАЧИ – Дейност 3
 Вариантни модели за пространствено развитие
 Избор на оптимален модел, доразвитие в
сценарий за пространствено развитие
 Формулиране на визия за пространствено
развитие на националната територия
 Публичност и обсъждане на моделите

 Консултации и експертни становища
 Национална конференция по ОПРР – с. Орешак
 Втори семинар – поканени 140 участници
 Обсъждане по райони от ниво 2 – СЗР и ЮИР
 Работна група по ОПРР 3



НАЙ-ВАЖНИ ЗАДАЧИ – Дейност 5
 Изграждане на функционалното ниво на ГИС на НКПР в
съответствие с бизнес модела на системата
 Допълване на географската и статистическа база данни
със специфични слоеве и характеристики на състоянието
 Геопространствени анализи в подкрепа на анализи на
модели за развитието на територията
 Генериране на резултативни слоеве - хипотези на
развитието
 Визуализация на вариантни (хипотезни) решения и
визия за пространствено развитие - предварителен
вариант 4



МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ – Дейност 3
 Финализиране на документите от Етап І
 Стабилизиране на елементите на пространствения
модел
 Критерии за йерархизация на елементите на
пространствения модел
 Варианти на пространствени модели
 Разработване на сценарий по избрания модел
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ – Дейност 5
 Обработване и преструктуриране на получените данни
от МЗХ, АГКК, МОСВ, АПИ, МС, МОМН и БСК;
 Създаване на класификатор на териториите за целите
на НКПР – 25 общи предназначения
 Създаден физически модел на базата данни със
слоеве, съгласно Техническата спецификация
 Изработване на варианти за пространствени модели
 ГИС анализи и прогнози по функционални
характеристики
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ВИЗИИ
 Полша

 Развитие на мрежа от функционални връзки между
полските градове с икономически, социални,
образователни и културни функции, на
изследователския сектор, на транспортната,
информационната и комуникационната мрежи.

 Румъния
Румъния е динамична, конкуретна и просперираща

държава с важна роля в Централна и ЮИ Европа.
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ВИЗИИ
 Сърбия

В бъдеще Сърбия ще бъде пространствено
дефинирана и регионално добре балансирана,
конкурентна и социално стабилна, с устойчив
икономически растеж, подходяща инфраструктура и
добра транспортна достъпност, със съхранени
природни и културни ценности, подобрена околна
среда и функционално интегрирана със съседните
страни и региони.
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ВИЗИИ
 Холандия

Развитие на силни градове с жизнени и динамични
селски територии, запазване на важните национални
и международни пространствени ценности и
гарантиране сигурността на обществото.

 Ирландия
 Осигуряване на по-добро качество на живот за

хората, силна и конкурентна позиция и високо
качество на околната среда

 Австрия, Германия
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ВИЗИИ
България 2020

 Към 2020 г. България e държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща
условия за пълноценна социална, творческа и
професионална реализация на личността чрез
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално
балансиран икономически растеж.

 НКПР 2013-2025
 ..........................................................................................
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти:
НЦТР ЕАД,

ул. „Алабин“ №16-20, 5 ет.
Тел. 029800308
Факс 029800312

Email office@ncrdhp.bg
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