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модел «изходно състояние»



Изходно състояние – модел на
териториално-урбанистичната

структура
основни елементи на модела:

• Полицентричната мрежа от градове
в 5-те йерархични нива

• Основните и второстепенните
урбанизационни оси на развитие

• Трите основни типа територии
(централни силно урбанизирани, периферни слабо

урбанизирани и природни неурбанизирани)



Определяне на йерархичните нива на
градовете като:

• административни центрове,
• икономически центрове,
• научни и иновационни центрове,
• центрове на висшето образование,
• транспортни центрове,
• центрове с културни ценности,
• туристически центрове,
• центрове на публични услуги с държавен

ангажимент в здравеопазването, образованието
и културната сфера.



5

ЦЕНТРОВЕ НА УСЛУГИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА



Йерархична система от градове–центрове в 5 нива



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОВЕ ЗА ИПГВР

• Всички 35 броя градове от 1-во, 2-ро и 3-то йерархични
нива

• Градове от 4–то ниво, които отговарят на следните
критерии :

1. Да бъде разположен на основна или второстепенна ос на
развитие,

2. Да бъде разположен в периферна територия (крайгранична или
вътрешна), за да осъществява връзки със съседни територии, в
т.ч. и извън страната

3. Да играе роля на обслужващ център за повече от една община,

4. Във всяка област освен областния център, да има поне още един
град с ИПГВР с възможност да играе роля на балансьор в
територията на областта



основни и второстепенни оси на развитие



природни територии без населени места:
защитени територии, защитени зони по Натура 2000,

територии за превантивна защита.



ТЕРИТОРИАЛНИ АРЕАЛИ СЪС ЗНАЧИМО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО



сценарий – модел «краен моноцентризъм»
моноцентрично дебалансирано развитие,

силно доминирано от столицата



сценарий – модел «развит полицентризъм»
балансирана система с изявено сътрудничество
между големите градове, малките градове и селата



предпочитан сценарий - модел
“умерен полицентризъм”



ПОДХОДИ И ПОЛИТИКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ИЗБРАНИЯ СЦЕНАРИЙ - МОДЕЛ

• Умерен полицентризъм – система от опорни
центрове и оси на развитие

• Икономическо развитие – пространствена
специализация

• Урбанистично развитие – стимулиране на
определени градове-центрове

• Транспортна и техническа инфраструктура –
развитие за подобрена районна свързаност

• Културни и природни ценности – съхраняване
и валоризация на техния потенциал
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