
ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Уважаема г-жо … , 

Бих искал да предложа своите професионални знания и опит …..  

Притежавам проект, кардинално различен, от сега действащата териториално-устройствена схема за 

територията на България, свързана с изискванията / на ЕК / при формиране на европейските региони.  

Преди години беше предпочетен професионално непълноценен и морално остарял, още тогава, 

проект. Както разбирам, МРРБ се кани да изготви нов регионален устройствен проект на България, 

който да отговаря на изискванията на ЕС! При успешното намиране на образовани и с 

професионален  капацитет, в материята, колеги, предлагам да се формира експертен съвет и екип, 

който да поощри качествата и да отстрани недостатъците в нашето решение, за да се икономисат 

интелектуални сили, време и средства за проектиране … 

…………………………………… 

До  Началника на политическия кабинет на министъра на РР 

Здравейте г-жо ..,  

предлагам за обсъждане и санкциониране, напълно оригинални проекти, свързани с 

работата на МРРБ, както и с председателството през 2018 година на Съвета на ЕС 

от  България. Решението е Ваше, а надеждата за тяхната реализация - моя. С уважение. / 

мп 

…………………………….. 

Изпратих на колегите от МРРБ проекта, публикуван и в сайта на КАБ-София. Седмица, след 

това получих отговор, без подпис, който предлагам на вниманието ви - 

……………………………… 

Уважаеми арх. ...,  

Изпращаме информация във връзка с направения от Вас коментар по отношение на 
Националната концепция за пространствено развитие. Поздрави, Пресцентър на МРРБ. 

…………………………………. 

Уважаеми г-н ..., 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството в своята работа винаги се 

е ръководело от един от най-важните принципи за откритото и прозрачно управление, а 

именно засилване на гражданското участие в разработване и изпълнение на 

политиките, които изпълнява.  

В тази връзка, искаме да Ви благодарим за изразените идеи и критики и да Ви уверим в 

нашия респект към професията на архитекта-проектант, професия с която нашата 

дейност е неразривно свързана. 



Повече от три десетилетия страната ни нямаше никаква дългосрочна визия за 

устройството на националната територията, което с оглед на новите условия на 

възстановена собственост върху земята и горите, увеличения брой участници и 

заинтересовани страни в процеса на планиране и управление на територията и 

членството на България в Европейския съюз, наложи разработването на Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. От тази гледна 

точка считаме, че Националната концепция за пространствено развитие е безспорно 

необходим и дори закъснял във времето стратегически документ. Известно е, че през 

2000 г. със ЗУТ се въвежда изискване за разработване на Национална комплексна 

устройствена схема, но до 2012 г. практически дори не е започнало разработването на  

документа, поради големия му обхват, който го прави тромав, претенциозен и 

нереалистичен, предвид динамиката на промените, протичащи във всички сфери на 

обществения живот. 

НКПР не е всеобхватен документ, а се фокусира върху ключови проблеми на 

териториалното развитие, като  ролята на градовете  за развитието и тяхната 

класификация, с оглед осъществяването на  функциите и подпомагането им за развитие 

на територията. Дефинирани са главните и второстепенни оси на развитие на 

територията, както и структурирането на националната територия, като са определени 

високо урбанизираните зони, урбанизирани и зони с ниска степан на урбанизация, 

обхващащи предимно т.н. селски райони, където липсват големи и средни градски 

центрове. Дефиниран е и териториален обхват на специфични райони като- гранични и 

планински, които се нуждаят от провеждане на целенасочена политика за развитие. 

Обект на документа са и защитените територии, които са обект на специална политика 

за опазване. Използвани са и допълнителни материали и доклади, отразяващи 

резултатите от проведени анализи и изследвания, включително и на аналогични 

актуални документи, приети в Австрия, Великобритания, Германия, Румъния, 

Словакия, Сърбия и други страни извън Европа и Европейския съюз. 

НКПР е важен документ за формиране на съвременните политики не само  за 

регионално развитие, но и в различните сектори, като се отчита актуалния 

териториален контекст.       Този подход е залегнал и в стратегическите документи на 

ЕС и законодателната рамка за кохезионната политика за периода 2014-2020 г.  

НКПР е разработена в съответствие с основните документи на ЕС за устойчиво, 

пространствено и градско развитие и координира целите и приоритетите с най-важните 

стратегически документи на национално ниво (Националната програма за реформи на 



Република България, Националната програма за развитие: България 2020 и 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.). НКПР е пряко свързана 

и с подготовката на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г, както и с Програмата за 

развитие на селските райони и определянето на урбанистичните центрове с потенциал 

за развитие и връзките им с основните урбанистични оси в съседните страни и ЕС. 

Териториалният модел  за „умерен полицентризъм“  е отчетен и доразработен и на по-

ниски йерархични равнища въз основа на демографски, икономически и социални 

критерии, за да се определят нуждите от инвестиции в публична инфраструктура за 

целите на Програмата за развитие на селските райони. Също така Националната 

концепция за пространствено развитие е изготвена в съответствие с Техническата 

спецификация и одобрени от разширена работна група към МРРБ обхват и съдържание 

на документа. Използвана е и изготвената през 2002 г. Методика за изработване на 

Национална комплексна устройствена схема на Република България, адаптирана към 

променените условия и изисквания към нейната стратегическа рамка.  

Използваният инструментариум отговаря на изискванията за създаването на ГИС база 

данни, чрез която да се систематизира информацията, да се актуализира периодично и 

да се наблюдава изпълнението на заложените цели.  

НКПР е преминала широко обществено обсъждане, включително и чрез интернет 

платформа, където са получени становища от много институции и експерти. Целите и 

приоритетите на НКПР са обсъждани с представителите на държавни институции, НПО 

и заинтересовани страни, а окончателните текстове са допълвани с постъпили 

предложения от всички министерства, обвързано с подготвените секторни стратегии. 

НКПР в своя завършен вид е документ, който изцяло е съобразен с очакванията на 

обществото и неговите нужди, тъй като е бил обект на широка обществена дискусия. В 

периода на разработването й са проведени планираните 5 семинара, за които са 

изпратени покани до 98 представители на различни ведомства и организации, на 

академичните среди и БАН, включително и до САБ, КАБ, КИИП, СУБ, НСОРБ, БСК и 

др. Общо НКПР е докладвана над 36 пъти в различни формати на национални и 

международни форуми, на заседания на Работната група по подготовка на ОПРР, на 

изнесените заседания на Министерски съвет. В този кратък период от 6 месеца 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се е ръководело от 

един от най-важните принципи за открито и прозрачно управление и е създало 

оптимална организация за най-широко гражданското участие в разработването и 

обсъждането на документа.  



На този етап НКПР изпълнява своята най-важна цел – да послужи като обща платформа 

за координиране и интегриране на секторните политики и за по-ефективно използване 

на националното пространство с неговия потенциал и ресурси. Постановките на   

документа не са норми, поради което не може да се прави аналогия с планове и 

инвестиционни програми.  

Целите, които НКПР си е поставила по отношение на териториалното развитие са 

дългосрочни, затова постигането на очакваните резултати е един по-дълъг процес. С 

НКПР не могат да се решат абсолютно всички проблеми на развитието, да се изпълнят 

всички заложени цели на всички нива и да се почувстват осезаемо резултатите още на 

третата година от нейното приемане.  С НКПР се прави амбициозният опит да се дадат 

насоките за развитие и да се осъществи пространствено координиране на процесите, 

протичащи в националната територия в средносрочен план, като се поставя 

пространствено-устройствена територия като основа за осъществяване не само на 

регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на 

национално ниво, съобразени с общоевропейското пространствено развитие, за 

постигане на комплексно, интегрирано планиране. С разработването на следващите 

стратегически документи от системата за пространствено развитие за районите от ниво 

2 и областите ще се обхванат всички териториални системи, като ще се очертаят 

възможностите за развитието им  на основа на потенциала, ще се детайлизират 

перспективите за развитието им в контекста на избрания териториален модел за 

развитие.  

Съгласно Закона за регионалното развитие, НКПР подлежи на периодична 

актуализация. Съгласно принципа за открито управление в закона е предвидено да се 

провеждат обществени консултации, като получените предложения се анализират и се 

отразяват по подходящ начин в  документа. По този начин НКПР се превръща в „жив“ 

документ, който може бързо да се адаптира към настъпили промени в процесите на 

териториално развитие и към нововъзникналите изисквания и нужди на обществото. 

 

 

  


