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ВИЗИЯ НКПР – консолидирана след допитване
Националното пространство на България – отворено към света и
интегрирано в Европейското пространство, с мрежата от центрове и
оси на развитие, култура, наука и иновации.

Съхранените национални ресурси – хората, земята, водите и горите,
подземните богатства, природното и културно наследство – гаранция за
националната идентичност.

Балансирано и устойчиво интегрирано развитие чрез рационално
организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна,
културна и туристическа инфраструктура, осигуряваща интелигентен
икономически растеж, адаптивност към промените и
равнопоставеност.
МИСИЯ – интегрирано, съхранено, подредено пространство
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА НКПР
СЦ 1: Интегриране в европейското пространство (транспортно,
урбанистично, икономическо, културно)
СЦ 2: Полицентрично пространствено развитие (укрепване на мрежа от
градове, град – село)
СЦ 3: Териториална свързаност и достъп до услуги (ТИ + добри и
достъпни услуги – образование, здраве, култура ..)
СЦ 4: Съхранено природно и културно наследство (зелен капитал,
национална идентичност, туристически продукти – новини)
СЦ 5: Стимулирано развитие на специфични територии (черноморски,
дунавски, обезлюдяващи се = периферни + гранични + планински)
СЦ 6: Конкурентноспособност чрез подкрепени зони за растеж и
иновации (високите нива на полицентричния модел)
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СЦ 1: Интегриране в европейското пространство
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СЦ 1: Интегриране в европейското пространство
•Коридори – доизграждане 4, изграждане 9;

•Пристанища – модернизация, разширения;

•Мостове Дунав – 3Оряхово – Бекет, 4Свищов – Зимнич,

5Силистра – Калъраш;

•ГКПП – 8 запад, 7 юг, 9 север;

•Интермодални терминали – София, Русе, Пловдив;

•Летища – 5 (аспирации за още, но без възможности);
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СЦ 2: Полицентрично пространствено развитие



СЦ 2: Полицентрично пространствено развитие
•Засилени опорни центрове по ЕТК 4 – развитие от
трето към второ ниво – Благоевград и Видин;

•Засилени опорни центрове по ЕТК 9 – развитие от
трето към второ ниво – В.Търново и Хасково;

•«Стратегическият рубеж» на селищната мрежа –
опорните центрове от 4-то ниво – подкрепа в партньорство -
20ОПРР +70ПРСР = 90 бр.;

•Видима възможност за развитие от 4-то в 3-то ниво –
Троян, Севлиево, Сандански, Гоце Делчев (Ботевград,
Самоков)
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СЦ 3: Териториална свързаност и достъп до услуги
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ЦЕНТРОВЕ НА УСЛУГИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА



СЦ 3: Териториална свързаност и достъп до услуги
•Пътища - доизграждане и рехабилитация на II и III клас;

•Демография – пространствени мрежи на услугите –
сътресения в перифериите;

•Здравеопазване – още търси оптималния си модел;
приоритет – качество, ИКТ и подобрена мобилност, а не нова
база;

•Образование – спорни резултати от модела “концентрация и
закриване”, корелация м/у състояние на район – ВУЗ;

• Култура – функциониращите се изтеглят към високите нива
на градски центрове – естествено движение
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СЦ 4: Съхранено природно и културно наследство
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СЦ 4: Съхранено природно и културно наследство
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СЦ 4: Съхранено природно и културно наследство
•Райони с комбинации на културни ценности с висока
стойност и атрактивни природни обекти;

•Райони с възможности за завършен туристически продукт с
изявен “етикет” (долината на царете и розите,
средновековните столици, скалните манастири ....);

•Туристическите райони – заявка за приоритети на ТИ
(интегрирани териториални инвестиции – ИТИ)
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СЦ 4: Съхранено природно и културно наследство
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СЦ 5: Стимулирано развитие на специфични територии
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СЦ 5: Стимулирано развитие на специфични територии
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СЦ 5: Стимулирано развитие на специфични територии
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СЦ 5: Стимулирано развитие на специфични територии

•Дунавско крайбрежие – обща стратегия, макар и без
финансиране;

•Черноморско крайбрежие – нова обща стратегия;

• Обезлюдяващи се = периферни + гранични + планински; 2
политики – “не правим нищо” (приобщаваме ги към зелената
система) или “изкуствено дишане” (Източни Родопи)
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СЦ 5: Стимулирано развитие на специфични територии –
политики към обезлюдяващите се периферии
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СЦ 6: Конкурентноспособност чрез подкрепени
зони за растеж и иновации
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ДА СЕ ВЪРНЕМ В НАЧАЛОТО – ФИЛОСОФИЯ НА
НКПР

•НКПР – не налага норми и регламенти;

•НКПР – координира и съветва;

•НКПР – противопоставя на секторния подход коопериране и
ИТИ (оптимистични наченки – МРРБ +МЗХ = ОПРР + ПРСР)

•НКПР – не просто документ, а процес;

•Послание към ведомствата – не се конкурирайте,
кооперирайте се;
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Основни препоръки към секторните политики
••АгломерационнатаАгломерационната политикаполитика –– ключключ заза просперитетпросперитет –
иновации, клъстери, зони на растеж ;

••РавнопоставениРавнопоставени отношенияотношения междумежду селскитеселските районирайони ии
градоветеградовете – запазена автономност, интегрирано
пространствено развитие – и в секторните планове на всички
нива;

••ЗасилванеЗасилване нана териториалнитетериториалните проекциипроекции нана секторнитесекторните
политикиполитики - да боравят с „пространство” и ”пространствено
развитие” като единен обект и проблем;

••ПартньорстватаПартньорствата –– новатановата движещадвижеща силасила вв
пространственотопространственото развитиеразвитие – интегрирани цели – нужни
партньори;
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Проектът се финансира от ЕФРР и от държавния бюджет на Република България

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
ИСКАМЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ КОМПЕТЕНТНОТО ВИ МНЕНИЕ

За контакти:
НЦТР ЕАД,

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

Факс 029800312

Email office@ncrdhp.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдещe

www.bgregio.eu

Национален център за териториално развитие ЕАД 24

http://www.bgregio.eu/
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