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КОНТЕКСТ НА ЕКСПЕРТНОТО ПРОУЧВАНЕ
Настоящото експертно проучване се извършва в изпълнение на Договор
№001/30.08.2019 г. за възлагане изпълнението на услуги по проект „Формулиране
на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии
на река Дунав в сътрудничество между власти и граждани”. Проектът се
изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“) и се
финансира по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. по
процедура BG05SFOP001-2.009.
Предмет на проекта е формулирането на интегрирана политика за
пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в
сътрудничество между власти и граждани.
Проектът има три цели. Първо, отправяне на препоръки за по-добра
регулаторна среда за формулиране/провеждане на социално-икономически
политики в Дунавския регион в България като резултат от взаимодействие между
власти, граждани и бизнес. Второ, партньорско управление с гражданите и
бизнеса, които, заедно с властите в региона, участват в процеса на формулиране
на интегрирана политика за пространствено развитие. Трето, постигане на
открито и отговорно управление на всички заинтересовани страни в областта на
интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав.
Три основни дейности са включени в обхвата на проекта за формулиране
на интегрираната политика в областта пространствено развитие. Първо,
разработване на експертно проучване като основа за съвместното формулиране
на
политиката.
Второ,
проучване
и
определяне
на
потребностите/нагласите/предпочитанията на целевите групи в това отношение.
Трето, разработване на проект на Зелена книга за интегрирана политика за
пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България,
която да бъде предоставена на компетентните институции от изпълнителната
власт.
Като основен резултат на проекта се разглежда приносът към по-добра
регулаторна среда за социално-икономическото развитие на Дунавския регион в
България и съвместното формулиране на политика между власти и организации
на гражданите и бизнеса в региона.
Настоящото експертно проучване е в изпълнение на Дейност 1 на проекта:
Разработване на експертно проучване на регулаторната (законодателна и
институционална) и стратегическата рамка и на добрите практики като основа за
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съвместно формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на
крайбрежните територии на река Дунав.
В обхвата на проучването са включени следните основни дейности:
 Разработване на детайлна методология за събирането, проучването и
анализирането на разнообразни източници на информация и документи;
 Изследване на политиката за пространствено планиране и развитие на
териториите в България и ЕС (приложимото законодателство в
областите: устройство на територията, екология, туризъм, транспорт и
логистика, енергетика, селско стопанство и рибарство); сравнително
изследване на институционална рамка и инструменти за провеждане на
релевантни политики; проучване на стратегическа рамка на
пространственото развитие; проучване на добри практики за съвместно
формулиране на политики в областта на интегрираното пространствено
развитие на крайбрежни територии, включително погранични;
 Разработване на варианти на основните елементи на интегрирана
политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав: приоритети, въпроси към целевите групи и варианти на
политиката.
Методът на изследването следва да бъде кабинетно проучване, включващо
анализ и изследване на публикации и статии (статии от академични журнали,
книги и разработки на научни проекти), закони и подзаконови актове, работни,
стратегически и други документи.
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РАЗДЕЛ I РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Два основни компонента са включени в разработената в настоящата секция
методология на проучването на регулаторната (законодателна и институционална)
и стратегическата рамка и на добрите практики като основа за съвместно
формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на
крайбрежните територии на река Дунав.
Първо, подбор на текстове (нормативни, стратегически, политически и
научни), които да бъдат предмет на контентен анализ за извличане на контекста
– регулаторен, стратегически и практически, на интегрираната политика за
пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав.
Предпоставки за селекцията на емпиричен материал за изследването са обсега и
централните теми на политиката за пространствено развитие, както и основните
проблеми/противоречия при формулиране на политически решения в областта.
Особен фокус е и пространствената политика на крайбрежни територии. Подборът
на добрите практики се очаква да представи политически решения във връзка с
пространственото развитие на крайбрежни и погранични територии. Добрите
практики кореспондират и с хоризонталната тема на настоящото проучване –
добро управление, осъществявано съвместно между власти, граждани и бизнес
за постигане на общи цели. По-широкият контекст на пространственото развие и
законодателство в България се помества в европейското целеполагане и,
следователно, стратегическата рамка на тази политика трябва да се разглежда на
ниво Европейски съюз. Селекцията на текстове се определя от анализа на
политиката за пространствено развитие и практиката на интегрираната
пространствена политика на крайбрежни територии. Формира се дискусия върху
концептуалната рамка на интегрираната пространствена политика на крайбрежни
територии: основни понятия, институционални структури и процес, съществуващи
„напрежения“ (конфликтни точки) в обсега на интегрираната политика за
пространствено развитие. Включен е и кратък пространствен анализ на Дунавския
регион в България.
Второ, разработване на модел за анализ на юридически, стратегически и
политически документи. Методологическият модел е базиран и върху дискусията
относно характеристиките на региона и концептуалните основи на интегрираната
пространствена политика, с особен фокус върху характера му на крайбрежна
територия.
Методологически предпоставки
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Предмет на настоящото изследване е рамката, в която се формулира
интегрирана политика за пространствено развитие и планиране на крайбрежните
територии; анализът е фокусиран върху законови текстове в България в областта
на пространственото развитие и планиране, стратегически документи, примери
на добри практики на пространствена политика и планиране, с акцент върху
такива с приложение по отношение на крайбрежни и погранични територии в
Европа и върху съвместни действия на власти и организации на бизнеса и
гражданите за постигане на общи цели.
Настоящата дискусия прави преглед на основни понятия, аспекти/подтеми
на пространственото развитие и планиране, на основните „напрежения“
(конфликтни точки) в политиката, за да изведе концептуалната рамка на анализа
на законодателството, стратегическите цели, подходите и добрите практики в
областта на пространствената политика в България и в Европейския съюз.
Елементи на настоящия преглед са понятия и теми, принципи и предпоставки на
политиката, решения на ключови въпроси.
Концептуална рамка на интегрираната политика за пространствено развитие
Общата рамка на дискусията върху интегрираната политика за
пространствено развитие на крайбрежни територии включва конституционните
теми право на собственост на територията и ограничения върху правото на
собственост. Така ключови теми са видовете собственост върху територията,
държавната и общинската собственост, предназначение и режими на управление
на територията (устройство на територията). Включени са правата на
собствениците върху собствеността: да променят предназначението ѝ, да я
отчуждават, да я прехвърлят на трети лица и да я обременяват с ограничени
вещни права (право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и право
на пристрояване). Институционалната рамка на интегрираната политика за
пространствено развитие следва да съдържа структури на национално и местно
ниво с правомощия и отговорности по отношение на територията и релевантния
институционален процес. Така, централни теми на политиката за пространствено
развитие са правото на собственост и сходните му права върху територията,
регулациите и ограниченията върху използването на собствеността, изискванията
върху процеса на планиране и разрешителните режими, както и структурите/
актьорите за вземане на решенията и процесът, чрез който се управлява
собствеността.
Важен акцент на пространствената политика е връзката ѝ с регионалното
развитие и използването на териториалната организация за планиране и
имплементиране на регионални политики. Този подход се появява и при
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осъществяването на реформи на публичната администрация. Разработват се и се
изпълняват пространствени стратегии, които дават насоки за пространствените
аспекти на други политики, което предполага нарастващо взаимодействие между
планиращи актьори и актьори за изпълнение на секторните политики. Този подход
на интегрирано пространствено планиране е водещ в Европа след края на 90-те
години на 20-ти век. Подходът се използва при териториално планиране както на
национално ниво, така и от другите нива в йерархията на администрациите. Те
поставят акцент върху ролята на пространственото планиране като средство за
интегриране на териториалната политика между различните сектори на
управление и разбиването на ведомствени и организационни бариери. Системите
на планиране се структурират като механизми за подобряване на интеграцията на
политиките, както хоризонтално между секторите и политическите домейни, така
и вертикално между политическите актьори и нива на управление. Като
последствие, концепцията за планиране на пространственото развитие, а не за
планирането на използването на територията, е вплетена в правото и практиката.
Наред с това се прехвърлят отговорностите за планиране. Чрез този подход се
постига съчетаване на социалните и икономическите цели на пространственото
развитие с екологичните и културните функции на региона и това допринася за
устойчиво и в по-балансирано териториално развитие. Следователно, елемент на
дискусията върху общата рамка на интегрираната пространствена политика за
крайбрежните територии на река Дунав е представянето на пространствени
стратегии на европейско, транснационално, национално и регионално равнище.
Отчетлива проява на подхода за интегрирано пространствено развитие е
интегрираното пространствено развитие на морски и крайбрежни територии,
формулиран в стратегии и политически програми. Той включва и допълнителни
теми, свързани с пространствените характеристики на крайбрежните територии:
рибарство, горско стопанство, воден транспорт, индустрия, свързана с реката,
уязвимост на крайбрежната среда, възстановяване на бреговата линия. Такива
примери на стратегическо планиране и имплементиране на пространствени
стратегии следва също да бъдат представени.
Съществуващите „напрежения“ (конфликтни точки) в политиката на
пространствено развитие са в две основни групи. Първо, необходимо е да се
намери баланс между гарантирането на правата на собственост и обществения
интерес от изграждане на инфраструктура, социално-икономическо развитие и
политики за екологична защита. В САЩ, например, съществува силен отпор срещу
ограничението на използването на частната собственост, изразен в дела пред
Върховните съдилища по отношение на случаи, в които държавата се възползва
от правото си да експроприира частна собственост или да наложи ограничения
върху правото на собственост за обществено използване срещу компенсация.
----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

6

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Втората група конфликти, които могат да възникнат, са между различните типове
използване на територия и акватория, особено използването на територии със
защитен статут за строителство и проекти, свързани с икономически растеж на
регионите. Такива случаи се появяват, например, във връзка с права за добиване
на седимент; опазване на биоразнообразието; опазване на културен ландшафт;
реакция при разливите на гориво; управление на отпадъците; туристически
натиск върху защитени зони; необходимостта от адаптация към климатичните
промени и др. В Дунавския регион се появява и конфликт във връзка със
задълженията на собствениците на територията – държава, общини, физически и
юридически лица, да финансират дезинсекционните обработки на територии и
водни обекти, върху които имат собственост и да предпазят населението и
икономиката от епидемии и епизоотии.
Общи характеристики на Дунавския регион в България
Дунавският регион в България, за целите на настоящото проучване, се
дефинира като обхващащ 23 административни структури на местното
самоуправление (общини) с излаз на река Дунав. Това са общините, в чиито
граници влизат крайбрежните територии на река Дунав: Брегово, Ново село,
Видин, Димово, Вълчедръм, Лом, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия,
Никопол, Гулянци, Белене, Свищов, Ценово, Борово, Иваново, Русе, Сливо поле,
Тутракан, Главиница, Ситово и Силистра. Тези общини са част от 7
административни структури на изпълнителната власт: областите Видин, Монтана,
Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.
Отличителна характеристика на региона е наличието на международната
река Дунав. Река Дунав е граница за Република България, при все че това е
вътрешна граница за Европейския съюз. Дунав е вътрешноводен път, транспортен
коридор и част от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T1), който
свързва Западна и Северна Европа с Източна Европа. Дунав е и екологичен
коридор с множество защитени зони и обекти – паркове, резервати, НАТУРА 2000
територии и влажни зони.
За целите на дебата за разработването на интегрирана пространствена
политика за Дунавския регион в България, настоящият раздел представя данни за
региона по следните теми:
1. Използване на река Дунав и данни за интензивност на използването на
реката в българския ѝ участък;

1
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2. Типове използване на крайбрежната територия на река Дунав в
България; интензивност на използването на територията и конфликти
при използването на територията;
3. Социално-икономически профил на Дунавския регион в България.
Данни за условията за корабоплаване, тесните места и ниски води, както и
консолидацията на бреговете и капацитета за драгиране предоставя
Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) към
структурата на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. ИАППД има задължения, свързани с осигуряването на безопасно
корабоплаване в съответствие с вътрешното и международното право, относно
поддържането на условията и обезпечаването сигурността за корабоплаването по
река Дунав. Предмет на дейността на Агенцията е обслужване, проучване и
поддържане на условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища на
Република България. Българският участък на река Дунав има техническите
параметри на водните участъци, които осигурят безопасни навигационни условия
за придвижване на кораби, превозващи извънгабаритни, тежки и обемни товари,
както и контейнери, стифирани на три и четири нива. Върху условията на
навигация по дунавските вътрешноводни пътища, обаче, оказват влияние
сезонните колебания в нивото на реката (пълноводие, маловодие и образуването
на ледоход) и наличието на тесни участъци по водния път. През определени
периоди от годината нивото на река Дунав се колебае в различна степен в
отделните участъци, поради характерните особености на климатичните и
геоложки условия. Това създава ограничения в корабоплаването. Наличието на
„тесни“ участъци по протежението на река Дунав е признак за незадоволителното
качество на водните пътища и затруднено корабоплаване. Съществуващите
хидроложки и климатични условия по протежение на единствения вътрешен
воден път на страната – река Дунав, налагат предприемането на мерки за
подобряване на навигационните условия и осигуряване на минимална дълбочина
от 2,5 м през цялата или по-голямата част от годината, необходима за кораби до
3 000 т.
Критичните точки в българо-румънския участък на Дунав са над 30 и
ограничават навигацията по реката. Най-тежко е положението в българския
участък в районите на островите Белене, Вардим и Батин.2 Проблемите са
свързани още с ерозия на брегове и острови, оплитняване на определени
участъци на реката, което води до намаляване на дълбочините. При тези
обстоятелства е необходимо предприемане на мерки за подобряване на
Данни от предпроектно проучване в рамките на проект FAST Danube - „Техническа помощ за
ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в
общия българо-румънски участък на р. Дунав“ на ИАППД
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параметрите на корабоплавателния път и съпътстващото за постигане на тази цел
укрепване на брегове и острови. ИАППД осъществява непрекъснато наблюдение
на състоянието на речното русло, поддържа корабоплавателния път в
съответствие с изискванията и препоръките на Дунавската комисия и осигурява
оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път. Тези дейности
са отразени в годишните отчети на агенцията. Изпълнителната агенция „Морска
администрация“ е органът, който упражнява надзор върху навигационната
обстановка.
Трафикът и транспорта по река Дунав се управляват от речна
информационна система (RIS) - навигационна система, обслужваща кораби и
институции, отговорни за управление на трафика, поддържане на плавателния
път, сигурността на корабоплаването, опазване на околната среда и др. Като
страна членка на Европейския съюз, България има задължението да изгради RIS
система, която представлява част от трансевропейска мрежа. Проектът БУЛРИС
„Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав,
изпълнен от Държавно предприятие „Пристанища инфраструктура” (ДППИ),
осъществява въвеждането и оперативното използване на речните информационни
услуги с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните
водни пътища в българската част на река Дунав. БУЛРИС внедрява система за
мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно. Системите за
наблюдение на трафика, които се интегрират в БУЛРИС, предоставят в реално
време информация както на бреговите служби, така и необходимите данни за
безопасно плаване на самите кораби.
По българския бряг на река Дунав са разположени 38 пристанища. В района
на дирекция „Речен надзор - Русе” са регистрирани 10 пристанища за обществен
транспорт с национално значение, 14 пристанища за обществен транспорт с
регионално значение3 и 3 пристанища със специално предназначение по смисъла
на чл. 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ).
В района на Дирекция “Морска администрация – Лом” са регистрирани
следните категории пристанища: 6 пристанища за обществен транспорт с
национално значение и 5 пристанища за обществен транспорт с регионално
значение.4
Пристанищата по река Дунав са както публична, така и частна собственост.

3 Обсъжданите промени в ЗМПВВППРБ предвиждат заличаване на разликите между пристанища с
регионално и с национално значение.
4 https://www.marad.bg/sites/default/files/old_docs/RS_RegPorts_07022019.pdf
https://www.marad.bg/sites/default/files/old_docs/Lm_RegPortOper_21052019.pdf
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Кейовият фронт на речните пристанища за обществен транспорт с
национално значение е с обща дължина от 9 080 м, на който са обособени 44 броя
товарни, 5 броя за ро-ро превози, 14 броя пътнически и 3 броя служебни корабни
места. Кейовият фронт на речните пристанища за обществен транспорт с
регионално значение е с обща дължина от 4 964 м, на който са обособени 30 броя
товарни, 2 броя за ро-ро превози, 3 броя пътнически и 12 броя служебни корабни
места.5
Оценката на Предварително проучване на състоянието на интермодалните
възли и потенциал им да оптимизират и усъвършенстват TEN-T мрежата в
трансграничния регион Румъния-България, поръчано от АДО „Дунав“ в рамките
на изпълнение на българо-румънски трансграничен проект „Проучване на
възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния
регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт
и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“, е
за доста наситена мрежа от дунавски пристанища в българската част на Дунав.
Речните пристанища на България с национално значение разполагат с достатъчно
мощности за обработка на генерални, насипни и наливни товари, контейнерни и
ро-ро единици. Понастоящем се използва около 60% от капацитета на
инфраструктурата при наличната претоварна техника. Същевременно,
горецитираното проучване идентифицира и анализира фактори, които
ограничават тяхната функционалност, например, характеристики на по-голямата
част от пристанищната инфраструктура (кейови и тилови претоварни фронтове и
складови съоръжения), които не съответстват на търсенето на пристанищни
услуги по отношение на характеристики на кораби, видове товари и изисквания
към технологията за тяхната обработка и съхранение; недостатъчни дълбочини
пред кейовете на пристанища/терминали и невъзможност за удълбочаване пред
кея над проектно заложените стойности при съществуващите конструкции на
кейовите стени; параметри на пристанищните зони на по-старите пристанища складови, тилови претоварни фронтове и сухопътни връзки и тяхното ситуационно
разположение спрямо кейовите и входно изходните зони, не са съобразени с
големините и маршрутите на товаропотоците, характерни за търговските
пристанища; пристанищни терминали (в Русе, Свищов, Лом, Оряхово и Тутракан),
които са в чертите на централната част на градовете, което създава проблеми от
екологично и от архитектурно-строително естество; необходимо е да се намери
баланс между държавните и общински интереси с обществената нужда за нова и
екологична градска среда и да се преосмисли концепцията за формите за
използване на тези територии; незадоволителното състояние на връзките с
пътната и железопътната инфраструктура на страната; недостигът на съвременни
5

Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г.
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логистични и информационни системи на пристанищата; слабо развитите
съоръжения за контрол върху замърсяването. Различната собственост на
пристанищната инфраструктура за някои от пристанищните терминали - сградния
фонд, складови съоръжения, претоварните и транспортните съоръжения,
поражда сериозна зависимост на техните функции от интересите на отделните
собственици, откъдето следва ниската степен на надеждност по отношение на
изискванията за наличие на модерни и високоефективни пристанища,
осигуряващи задоволяване потребностите от пристанищни съоръжения и
акватории с параметри, съответстващи на тенденциите за увеличаването на
големината на корабите, както и ограничаване използването на съществуващата
пристанищна инфраструктура от субекти, различни от собственика на
пристанищните терминали.
Така, основните проблеми за развитието на речните пристанища в региона
са свързани с липсата на достатъчно инвестиции за поддържане и развитие на
пристанищната инфраструктура, остарели основни механични съоръжения и
съоръжения за трансбордиране, лошо състояние на кейовете, различната
собственост на инфраструктурата. Тенденцията за развитие на обществените
речни пристанища от национално значение е свързана с тяхното концесиониране
и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за
подобрение на техническите условия на пристанищните инфраструктури и
акватории.
Интензивност на използване на река Дунав
Пътнически трафик
В девет речни пристанища в българския участък на река Дунав има условия
за обслужване на пътническия трафик с общо 16 корабни места, но целият
пътнически речен трафик е туристически. Основният пътникопоток през водните
(морски и речни) пристанища се осъществява през речните ни пристанища, като
техния дял е средно 95%.
Товарооборот
През последните години общият годишен товарооборот на българските
пристанища за обществен транспорт е най-голям през 2008 г., достигайки над
42 млн. т./г., а средната му стойност е около и малко над 36 млн. т./г.
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Натоварените и разтоварените товари в речните пристанища през 2018 г. е 3547
хил. тона6.
Разпределението на товарооборота между морските и речните пристанища
на Република България е средно от порядъка на 72% (за морските пристанища)
към 28% (за речните пристанища).7 Най-висок дял от товарите, преминали през
българските речни пристанища, се пада на зърнените храни и фуража, следвани
от въглища и кокс, метали, нефтопродукти, торове и химикали. Според
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), вероятно е търсенето на
хранителни продукти да нарасне значително в бъдеще, тъй като населението на
света се увеличава, както и средният доход на глава от населението. Световното
търсене на маслодайни и зърнени култури, които са основните селскостопански
продукти, изнасяни от България, е едно от най-бързо нарастващите. Развитието
на българския износ на селскостопанска продукция зависи от направените
инвестиции в сектора.
Бъдещото търсене на течни горива може да намалее поради изчерпването
на източници на фосилни горива в целия свят и технологични промени, които
създават алтернативни източници на енергия.
Гамата от товари, които се транспортират в контейнери, се увеличава
непрекъснато, тъй като понастоящем дори продуктите, които представляват
насипни товари, и автомобилите понякога се транспортират в контейнери.
Трафик по двата моста и използване на четирите фериботни връзки
Река Дунав е граница на България с Румъния и речната граница е вътрешноводният път по участъка на река Дунав с дължина 470 км (от километър 845,650
до километър 374,100), ограничен между десния бряг на реката и
демаркационната линия на границата между Република България и Румъния,
определена съобразно Конвенцията за определяне речната граница между
България и Румъния от 1908 г. Границата е между градовете Видин (България) и
Силистра (България), респективно Калафат и Кълъраш (Румъния).
Съгласно актуализирания списък на граничните контролно-пропускателни
пунктове (ГКПП), посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс
на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на
шенгенските граници), ГКПП между Румъния и България са 12, 8 от които в
региона, който разглеждаме, както следва:
 ГКПП Видин (речна гара и Дунав мост Видин 2);
6
7

Данни на НСИ.
Източник: НСИ

----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

12

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд













ГКПП Лом (речно пристанище);
ГКПП Оряхово (фериботно пристанище);
ГКПП Сомовит-Никопол (речно пристанище);
ГКПП Свищов (речно пристанище);
ГКПП Русе (Дунав мост; централна гара; гара-разпределителна; речно
пристанище Русе);
ГКПП Тутракан (речно пристанище);
ГКПП Силистра-Кълъраш (речно пристанище);
ГКПП Кардам (гара, шосе);
ГКПП Дуранкулак;
Морски пристанища: Балчик;
Летища: Летище Горна Оряховица.

По протежението на тази 470-километрова речна граница между България
и Румъния, целият български участък на река Дунав, съществуват два моста и
няколко точки за преминаване с ферибот. Речната инфраструктура за
преминаване на границата е слабо използвана, с изключение на мостовете между
Русе и Гюргево, както и между Видин и Калафат, които са най-използваните точки
за преминаване на границата с румънски, български и интернационален трафик.
Човешка дейност по брега
Основни градски центрове по брега и течението на река Дунав в България
са градовете Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Никопол, Белене, Свищов, Русе,
Тутракан и Силистра. Земното покритие е разпределено между застроена брегова
ивица (градски центрове и селски райони), земеделски земи, гори, мочурища,
влажни зони. Голяма част от територията на бреговата ивица и на водните обекти
е обхваната от мрежата на ЕС НАТУРА 2000. Както беше посочено по-горе, речното
пространство, акватория и територия се използват интензивно, макар и не в
пълния им капацитет.
Анализът показва, че в българската част на Дунавския регион няма
метрополия (международно летище/ пристанище, център на всички индустрии,
средище на научна и развойна дейност) и най-близката такава е столицата на
съседна Румъния - Букурещ. Същевременно, градовете Русе, Видин и Плевен8 са
идентифицирани като центрове на образувания от типа функционален

Плевен не е включен в настоящото изследване, но има влияние върху региона като
административен център (областен град) и център на функционален урбанистичен ареал
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урбанистичен ареал9 или зони на влияние на големите градове. Тези големи
градове оказват преобразуващо влияние на обкръжаващата територия, на нейната
икономическа и социална структура. Съществува обмен на функции демографски, икономически, социални, транспортни, екологични и битови,
между центъра и по-малките градове в неговия урбанистичен ареал. Положителни
тенденции, свързани с тези ареали, са концентрацията на квалифицирани кадри
и диверсификацията на производствата за ефективност и максимално използване
на производствената и социалната инфраструктура. Но тяхното функциониране
може да доведе до претоварване на транспортните връзки, недостиг на водни
ресурси, замърсяване на околната среда, недостиг на работна ръка и
обезлюдяване на съседни територии.
Открояваща се черта на региона е наличието на малки и средни градове,
които губят своето социално-икономическо значение. И градските, и селските
райони се характеризират с рязко обезлюдяване.
Дунавският регион в България е изключително богат на културноисторически и екологически обекти (паркове, резервати, защитени зони), които
са условие за развитие на туризма в региона. Тези туристически обекти могат да
се достъпват и чрез пътнически речни превози, и чрез круизни пътувания.
Круизите нося потенциал за развитието на региона чрез валоризиране на неговите
културно-исторически и природни дадености.10 По река Дунав се осъществяват
круизи в пристанищата: Видин, Лом, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан и
Силистра. От статистическите данни за големината на пътникопотока по характер
на пътуването за периода 2007-2015 г. е определено, че до 2012 г. основен дял
имат пътуванията с крайна дестинация в българските пристанища, като след 2013
г. те намаляват за сметка на тези от чуждестранните круизи с междинна спирка.
В световен мащаб пазарът на круизни пътувания расте бързо, със среден
годишен темп от 6,5%. Важен развиващ се пазар в Европа са речните круизи, които
вече генерират голям брой пътници за речните пристанища Видин/Лом и Русе.
Реките Рейн-Майн-Дунав, които дават възможност на плавателните съдове да
плават по целия път от Амстердам/Ротердам в Холандия до България, Румъния и
дори Украйна, безусловно са най-важният воден път за речни круизи.
Круизният туризъм в Дунавския регион е подсектор с потенциал за растеж.
Оценката е, че българските речни пристанища трябва да се свържат с летища и
друга удобна инфраструктура, за да се превърнат в базови пристанища. Въпреки
това, прогнозата е за растеж на пътникопотока за речни круизи.

Национален
статистически
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/URBAN_BG.pdf
10 Източник: ИНТЕГРИРАНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 г.
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Кратък социално-икономически профил на Дунавския регион в България
Населението на 23-те общини на Дунавския регион в България е 491 872
души (по данни за 2016 г.), като 60% от това население живее в Русе, Видин,
Свищов и Силистра. Регионът е със силно влошена демографска ситуация. През
периода 2000-2016 г. населението в региона намалява с двойно по-бърз темп (25%)
от средните за страната темпове (13%). Населението на общините Брегово и
Никопол през посочения период намалява с 40%, на Русе - с 11%, на Козлодуй и
Свищов - с 21%, на Силистра и Видин - с 30%.11 Причините за това са както
отрицателният естествен прираст, така и негативните миграционни тенденции в
дунавските общини. Данните за възрастовата структура на населението в
дунавските общини също са неблагоприятни.12
По протежението на река Дунав се оформят три икономически зони – Русе,
Козлодуй и Плевен.13 Средното ниво на заплащане в икономически зони Русе и
Плевен е по-ниско от средната стойност за страната. За общините, съставляващи
икономическа зона „Козлодуй“, се наблюдават едни от най-високите нива на
средно заплащане през 2015 г. (1465 лв. бруто/месец), основно заради наетите в
АЕЦ „Козлодуй“.
Анализите определят като основен отрицателен фактор за социалноикономическо развитие на Дунавския регион незадоволителната транспортна
свързаност на региона, състоянието на транспортна инфраструктура и
непропорционалното използване на четирите видове транспорт – вътрешноводен,
пътен, железопътен и въздушен.
Като водещ проблем пред развитието на региона се очертава и липсата на
достатъчно преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Институтът за пазарна
икономика (ИПИ) анализира данни за 2015 г. и прави изводи, че на населението в
23-те общини по поречието на Дунав, което е близо 7% от населението на страната,
се падат едва 1,75% от общите инвестиции в икономиката (концентрирани в Русе),
а по отношения на показателя „разходите на предприятията за придобиване на
ДМА“, делът на дунавските общини е 4,55%.14
Пазарът на труда е силно фрагментиран. Въпреки че има три поредни
години на спад, коефициентът на безработица остава висок – 14,21% през 2016 г.

Институт за пазарна икономика, https://ime.bg/bg/articles/dunavskite-obshtini-kratyk-profil/
https://www.nsi.bg/bg/content/2991
13 Институт за пазарна икономика, https://ime.bg/bg/articles/dunavskite-obshtini-kratyk-profil/
14 Институт за пазарна икономика, https://ime.bg/bg/articles/dunavskite-obshtini-kratyk-profil/
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В почти половината от дунавските общини, обаче, безработни са над 25% от
икономически активните лица, а в 6 от тях – над 30%.15
Методологически импликации
Прегледът на концептуалната рамка на интегрираната политика за
пространствено развитие и основните характеристики на Дунавския регион в
България изискват анализ на нормативни актове, които уреждат общата
законодателна рамка по отношение на типовете собственост и използването на
собствеността, включително правата и задълженията на собствениците в
България. Необходимо е анализът на релевантното законодателство да обхване и
пространствените аспекти на законите в свързаните области устройство на
територията, екология, туризъм, транспорт и логистика, енергетика, селско
стопанство и рибарство. Концепцията за пространствено планиране свързва
пространствени аспекти на секторните политики за постигане на целите на
регионални стратегии за развитие и поставя акцент върху характеристиките на
региона. Необходимо е анализът да бъде насочен и към следните акценти в
пространствената политика и планиране за развитието на региона: планиране на
бреговата ивица и на територия с различно предназначение по бреговата ивица,
интегриране на екологичните оценки в процеса на планиране; индустриален
упадък; съживяване на селските райони; градски растеж и планиране; опазване
на природното и културно-историческото наследство; транснационални
транспортни и енергийни мрежи; регионална политика.
Необходимо е да се направи преглед на стратегиите за пространствено
развитие, както и на документи, имащи отношение към планирането на следващия
програмен период на ЕС за периода 2021-2027 г. Следва по-подробно да се
представи развитието на концепцията за пространствено планиране и
пространствено развитие. Трябва да се представят приоритетите за настоящия и
идеите за следващия програмен период, за да могат заинтересованите страни да
направят предложения, насочени към Дунавския регион в процеса на
програмиране и разработване на националните оперативните програми. Особено
релевантна е темата за пространственото развитие на крайбрежни територии и
настоящото проучване трябва да направи преглед на документи за развитие на
крайбрежни територии.
Добрите практики, включени в настоящия преглед, следва да се
съсредоточат към примери на добро управление на крайбрежни региони, които
Данните се отнасят за седемте области с излаз на река Дунав; източник:
http://www.regionalprofiles.bg/bg/categories/economic-development/income-and-livingconditions/
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се възползват от възможностите и капацитета си за социално-икономически
растеж и развитие. Териториалните характеристики на региона, река Дунав като
основна характеристика и неизползваният потенциал на реката като мотор на
икономическото развитие на региона, както и неблагоприятните социалноикономически показатели на региона, насочват към представяне на политики и
проекти на мобилизация на ресурси за привличане на инвестиции в
инфраструктура, бизнес и обучения.
Методология на проучването
Ключови теми са видовете собственост върху територията, предназначение
и режими на управление на територията (устройство на територията). Поради
териториалните характеристики на Дунавския регион е необходим акцент върху
крайбрежни, горски, земеделски, индустриални територии, обекти на културното
и природното наследство, а също и транспортна, логистична и енергийна
инфраструктура. Необходим е преглед на правните дефиниции на правото на
собственост и сходните му права върху територията. Прегледът на
законодателството трябва да изведе режима за управление и използването на
територията в зависимост от нейното предназначение, а също и правомощията на
различните административни равнища да се разпореждат с териториите и
релевантният институционален процес. Необходимо е прегледът на
регулаторната рамка в областта на политиката на пространствено развитие да
включва в обхвата си териториалните аспекти на секторните политики транспорт
и логистика, туризъм, земеделие и гори, енергетика, защото те са ключови
компоненти на подхода за интегрирано пространствено развитие, формулиран в
стратегически и политически документи след края на 90-те години на 20-ти век.
Политиките, свързани с развитието на крайбрежните територии, концесиите и
публично-частното партньорство като инструмент за взаимодействие на бизнес и
публична власт за постигане на цели на икономическо и териториално развитие,
също са важни теми.
В обхвата на анализа на регулаторната рамка на интегрираната
пространствена политика за крайбрежните територии на река Дунав следва да се
включат нормативни актове, които уреждат собствеността и предназначението на
територията. Също така, закони, задаващи правната уредба на релевантните
секторни политики и политиките, свързани с развитието на крайбрежни
територии. Документи в имплементация на законодателството, като планове и
наредби, също следва да бъдат включени в настоящото проучване.
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Нормативни актове, подредба на източниците










Конституция на Република България (ДВ 56/1991); изм. и доп. ДВ. бр.
100 от 18 декември 2015 г.;
Закон за собствеността (ДВ бр. 92 от 16 ноември 1951 г.), посл.
изменение ДВ бр.107/ 24 от декември 2014 г.;
Закон за общинската собственост (ДВ. бр. 44 от 21 май 1996 г.), посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017 г.;
Закон за държавната собственост (ДВ. бр. 44 от 21 май 1996 г.), посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017 г.;
Закон за устройство на територията (ДВ. бр. 1 от 2 януари 2001 г.), посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017 г.;
Закон за публичните финанси (ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от
1.01.2014 г.), посл. изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.;
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ДВ. бр.
77 от 17 септември 1991 г.), доп. ДВ. бр. 9 от 26 януари 2017 г.;
Закон за публично-частното партньорство (ДВ. бр. 45 от 15 юни 2012 г.),
посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016 г.;
Закон за концесиите (ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017 г.), посл. изм. ДВ.
бр. 79 от 8 октомври 2019 г.)

Специални закони, в зависимост от вида и предназначението на имота:










Закон за пътищата (ДВ бр. 26 от 29 март 2000 г.), посл. изм. и доп. ДВ.
бр. 60 от 30 юли 2019 г.;
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г.), посл.
изм. и доп., ДВ бр. 13 от 7.02.2017 г.;
Закон за енергетиката (ДВ. бр.107 от 9 декември 2003г), посл. изм. и
доп. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г.
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ. бр.17
от 1 март 1991 г.), доп. ДВ. бр. 61 от 2 август 2019 г.;
Закон за защитените територии (ДВ 133/1998); изм. ДВ. бр. 61 от 11
август 2015 г.;
Закон за водите (ДВ 67/1999), в сила от 2000 г.; изм. ДВ. бр. 95 от 29
ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 3 февруари 2017 г.;
Закон за горите (ДВ 19/2011, изм. ДВ. бр. 95 от 29 ноември 2016 г.), пол.
изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017 г.;
Закон за опазване на околната среда (ДВ 91/2002); посл. изм. ДВ. бр.8 1
от 15 октомври 2019 г.;
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 Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ 41/2001); посл. изм. и доп.
ДВ. бр. 105 от 30 декември 2016 г.;
 Закон за културното наследство (ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г.), посл.
изм. и доп. ДВ бр. 62 от 6 август 2019 г.;
 Закон за туризма (ДВ. бр. 30 от 26.03.2013г.), изм. и доп. ДВ бр. 75 от
27.09.2016 г.
Документи в изпълнение на законите:










Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове (ДВ. бр. 57 от 26 юни 2001 г.), изм. ДВ. бр. 11 от
10.02.2015 г.;
Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
Наредба за организацията на Единната система за туристическа
информация, приета с ПМС №23 от 09.02.2015 г.; обн. ДВ. бр. 13 от
17.02.2015 г.;
План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.;
План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление 2016-2021 г.;
Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България
2013-2022 г.;
Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000
България за многогодишния финансов период на ЕС 2014-2020 г.

Основни акценти в анализа на законодателните актове следва да бъдат
видове собственост върху територията; видове предназначение на собствеността
и нейното придобиване, управление и разпореждане с нея; ограничения върху
ползването на собствеността; режими на ползване и разпореждане. Особено
важен е статута и режимите по отношение на българската част на река Дунав и
крайбрежните територии – застроени, индустриални, земеделски, горски, водни.
Следва да бъде направен анализ на зависимостта на тежестта на режима на
промяна на предназначението на поземлените имоти и съответните цели на
промяната. Прегледът следва да открои правата и задълженията на институциите,
адресати на законите.
Прегледът на законодателните актове включва следните части:
 предмет и приложно поле на закона;
 общи норми и понятия;
 адресати на закона;
 анализ на основни положения и проблеми;
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анализ на режими на управление и разпореждане с територията.

Прегледът на стратегиите за пространствено развитие следва да представи
генезиса и динамиката в развитието на понятията за пространствено планиране и
пространствено развитие в контекста на международното сътрудничество и
развитието и териториално сближаване. Прегледът включва стратегии на
европейско и национално, както и на поднационално равнище, включително
трансгранично и трансрегионално.
Стратегически документи, подредба на източниците
На европейско равнище:












Европейска перспектива за пространствено развитие (1999);
Европейска конвенция за ландшафта (2000);
Устойчива Европа за по-добър свят: Стратегия на Европейския съюз за
устойчиво развитие (2001);
Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие
(ESPON16), (2002);
Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове (2007);
„Европа 2020“: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж (2010);
Декларация от Толедо по въпросите на интегрираното градско
възстановяване и развитие (2010);
Стратегия на ЕС за Дунавския регион (2010);
Териториален Дневен ред на Европейския съюз 2020. Към
приобщаваща, интелигентна и устойчива Европа на различни региони
(2011);
Документ за размисъл към устойчива Европа до 2030 г. (2019).

На национално и поднационално равнище:





16

Национална концепция за пространствено развитие за периода 20132025 г.;
Регионални схеми за пространствено развитие ;
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПРОУЧВАНЕ
относно
„Национален
морски
пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС
на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г.

European Spatial Planning Observation Network
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за установяване на рамка на пространствено морско планиране на
проект MARSPLAN-BS“;
Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен
район Румъния-България;
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република
България за периода 2014-2020 г.;
Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, граничните,
планинските и полупланинските слабо развити райони;
Концепция за туристически райониране на Република България.

Добрите практики, разгледани в настоящото проучване, следва да
представят политики/проекти за планиране използването на бреговата ивица и
интегрирането на секторни политики за постигане на социално-икономическо
развитие, включително на погранични територии. Също, следва да бъдат
представени примери на иновативни политически/административни инструменти
в процеса на провеждане на социално-икономически и регионални политики за
стимулиране на инвестиции, растеж и иновации; за използване на конкурентните
предимства на региона и отключване на неговия потенциал. Необходимо е да се
проследят инструменти – правомощия и ресурси на власти, бизнес и граждани.
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РАЗДЕЛ II ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ПОЛИТИКИ; ПРОУЧВАНЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ; ПРОУЧВАНЕ НА
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪВМЕСТНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ
1.
Приложимото законодателство, институционална рамка и инструменти
за провеждане на релевантни политики
Законодателство в България, относимо към собственост върху територията
Конституция на Република България
Конституцията на Република България (КРБ) задава общите принципи по
отношение на правото на собственост. Конституцията урежда правото на частна и
публична собственост (Чл. 17.) и така разграничава два различни режима за
ползване и разпореждане. Публичната собственост се разграничава от частната
държавна собственост по своето предназначение, като чл.18, ал.6 от
Конституцията посочва, че: “Държавните имоти се стопанисват и управляват в
интерес на гражданите и на обществото“, следователно собствеността на
държавата служи за задоволяване на обществени интереси, които не се
удовлетворяват от собствеността на гражданите и юридическите лица.
Конституцията гарантира правото на частна собственост и постановява, че
принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може
да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат
задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение (Чл.
17, ал. 5).
Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя
със закон.
Разпоредбата на чл.18, ал.1 от КРБ посочва само обектите изключителна
държавна собственост. Извън тях държавата може да има и други вещи като своя
публична собственост, определянето на които става със закон. Териториите и
обектите, които са изключителна държавна собственост са:
 подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските
пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение,
природните и археологическите резервати, определени със закон (ал.
1);
 континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за
проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на
биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски
пространства (ал. 2); и
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радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита,
определени за Република България с международни споразумения (ал.
3).

Изключителната държавна собственост върху обектите, посочени в чл.18,
ал.1 от Конституцията, е публична. По отношение на публичната държавна
собственост, няма възможност за отчуждаване и прехвърляне собствеността на
трети лица, а само в случаи, определени със закон, е възможно да се учредяват
ограничени вещни права върху такава собственост. КРБ постановява, че
държавата предоставя концесии за обектите изключителна държавна собственост
при условия и ред, уредени със закон.
Чл. 21. на КРБ постановява собствеността върху земята като основно
национално богатство, а също и нормата, че обработваемата земя се използва
само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по
изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.
Особена конституционна норма, относима към настоящото изследване е
формулирана в Чл. 20., а именно, че държавата създава условия за балансирано
развитие на отделните райони на страната и подпомага териториалните органи и
дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.
Конституцията гарантира правото на частна собственост и разпореждането
с частната собственост. Държавата и общините могат да притежават както частна,
така и публична собственост.
Закон за собствеността
Предмет и приложно поле на закона
Законът за собствеността (ЗС) урежда собствеността, другите вещни права
и тяхното придобиване, изгубване и защита, както и владението и вписванията на
държавата, общините, кооперациите и други юридически лица и на граждани.
Общи норми и понятия
Основна дистинкция на Закона е тази между частната и публичната
собственост на държавата и общините. ЗС разпорежда, че не може да се придобие
по давност вещ, която е публична държавна или общинска собственост.
Договорите, с които се извършват придобиването и разпореждането с имоти частна държавна или общинска собственост, се сключват в писмена форма и се
вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на
имота. Нотариална форма не е необходима.
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Правото на собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица
- държавата, общините и други юридически или физически лица. Всеки
съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта
си.(чл. 30) Чл. 101. За особено важни нужди на държавата и общините, за които
няма възможност да се задоволят по друг начин, могат да се отчуждават имоти
при условия и по ред, установени със закон, след предварително и равностойно
обезщетение.
Разпоредба на ЗС е, че собственост на физически и юридически лица могат
да бъдат всички вещи с изключение на тези, които съгласно Конституцията на
Република България са изключителна държавна собственост или по силата на
закона са публична държавна или общинска собственост. Нормата по отношение
на собствеността на чуждестранни юридически и физически лица е, че те могат
да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права
върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго. По
отношение на граждани на държавите - членки на Европейския съюз, или на
държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, се постановява и право да придобиват собственост върху земя при
спазване на изискванията, установени със закон, в съответствие с условията на
Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Правото на собственост и вещни права върху чужда вещ се придобиват чрез
правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.
Анализ на конкретни норми
Преходните и заключителни разпоредби на ЗС към Закона за местното
самоуправление и местната администрация постановяват преминаването в
собственост на общините на следните държавни имоти: водоизточниците,
включително подземните и минералните води, които се ползват само от
съответната община, заедно с водовземните съоръжения и довеждащите мрежи
и съоръжения; язовири, езера и принадлежащите към тях плажове, кариери за
инертни и други материали от местно значение; общинските пътища, улиците,
булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи
за обществено ползване; мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура
на
транспортната,
енергийната,
водоснабдителната,
канализационната, съобщителната и инженерно-защитната система, които
обслужват само територията на съответната община и не са включени в уставния
фонд на търговски дружества; и др.
Закон за общинската собственост
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Предмет и приложно поле на закона. Общи норми и понятия
Законът за общинската собственост (ЗОС) урежда придобиването,
управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост. Тази
дейност, в зависимост от вида и предназначението на имота се регламентира и от
редица специализирани закони, които са анализирани по-долу.
Общинската собственост е публична и частна. Публичната общинска
собственост е дефинирана като имоти и вещи, които служат за задоволяване на
обществени потребности на местно ниво. Примери за публична общинска
собственост са образователни, лечебни и социални заведения, паркове и
общински пътища. Частна общинска собственост са всички останали имоти и
вещи, както и приходите от тях.
Имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат
отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен
устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска
собственост или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане
на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, за който
има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му
изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително
и равностойно парично или имотно обезщетение. Когато за горните нужди се
засягат имоти - частна държавна собственост, те се прехвърлят безвъзмездно в
собственост на общината по реда на Закона за държавната собственост. Имоти собственост на държавата, не могат да бъдат отчуждавани принудително за
общински нужди.
Адресати на закона, институции и институционален процес на управление на
общинската собственост
Общинският съвет ръководи и контролира придобиването, управлението и
разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Общинският съвет
приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата
си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за
развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. В
изпълнение на стратегията общинският съвет приема план за действие за
общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по
предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до
приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде
актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация
на общинския бюджет.
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Актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и
могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, освен в случаите по Закона за концесиите.
За собствеността на общината се издават актове и собственика поддържа
три вида публични регистри за общинската собственост – главен регистър на
публичната общинска собственост, главен регистър на частната общинска
собственост и регистър на разпоредителните сделки.
Общинският съвет определя политиката при участието на общината в
публично-частни партньорства (ПЧП). Общинският съвет приема Наредба за
насърчаване на инвестициите с общинско значение.
Общинският съвет одобрява подробните устройствени планове, а когато
одобреният подробен устройствен план предвижда изграждане на обекти от
първостепенно значение - публична общинска собственост, общинският съвет
може да разпореди предварително изпълнение на плана.
Кметът на общината изпълнява решенията на общинския съвет и отчита
пред него изпълнението на своите правомощия в сферата на общинската
собственост. Кметът на общината издава или отказва издаването на сертификат
за инвестиция клас В след решение на общинския съвет и прилага насърчителните
мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. Кметът на общината изпълнява
одобрената от общинския съвет политика относно участието на общината в ПЧП.
Режими
По отношение на публичната и частната общинска собственост, Законът
формулира следните режими на разпореждане с общинска собственост. Имотите
и вещите публична общинска собственост не могат да се отчуждават, прехвърлят
в собственост на трети лица, освен в полза на държавата, при условия и по ред,
определени в специален закон, като в тези случаи публичният характер на
собствеността не може да се променя от държавата, в чиято полза се прехвърля
правото на собственост. Имоти - публична общинска собственост не могат да се
обременяват с ограничени вещни права (право на ползване, право на строеж,
право на надстрояване и право на пристрояване), освен в случаите, определени
със закон. Собствеността върху имотите публична общинска собственост, земите
от общинския поземлен фонд и горските територии не подлежи на реституция. За
имотите и вещите - частна общинска собственост, се прилагат общите разпоредби
за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. За собствеността на
общината се съставят актове.
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Конкретно, режимите за управление и разпореждане със собствеността на
горски, земеделски и защитените зони и защитените територии са уредени в
други закони и са разгледани в настоящия правен анализ.
Имот или част от имот публична или частна общинска собственост може да
се отдава на концесия за срок до 35 години при задължения на концесионера да
изгради, управлява и поддържа имота за своя сметка по смисъла на Закона за
концесиите. Земи, сгради, съоръжения, движими вещи и др. обекти – общинска
собственост могат да бъдат предмети на публично-частни партньорства между
общината и частни лица, съгласно Закона за публично-частното партньорство.
Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за общински
нужди
Законът за местното самоуправление и местната администрация урежда
обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната
администрация, като регламентира, че общината е основната административнотериториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.
Закон за държавната собственост
Обхват на закона, правни дефиниции и основни положения
Законът за държавната собственост (ЗДС) урежда придобиването,
управлението и разпореждането с имоти и движими вещи - държавна собственост,
както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако в специален закон
е предвидено друго.
Собствеността на държавата е публична и частна и правомощието да се
определи коя собственост на държавата е публична и коя частна е вменено на
законодателя. В Закона за държавната собственост, чл.2, ал.2, се определят
имотите публична държавна собственост, които по силата на чл. 7, ал.1 са
извадени от гражданския оборот, както следва: обектите и имотите по чл. 18, ал.
1 от Конституцията на Република България (определени за изключителна
държавна собственост); определените със закон или с акт на Министерския съвет
за публична държавна собственост; движимите вещи, определени със закон или
с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост; имотите,
предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им; имотите от
национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени
потребности от национално значение чрез общо ползване, определени от
Министерския съвет; урегулираните поземлени имоти, отредени за граничните
контролно-пропускателни пунктове, и сградите, построени върху тях. Имотите и
вещите частна държавна собственост са всички други имоти и вещи - държавна
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собственост, както и плодовете и приходите от имотите и вещите, публична
държавна собственост. Не са държавна собственост имотите и вещите на
търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори ако
държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.
Адресати на закона: Министерски съвет; министри; ръководители на ведомства;
областни управители.
Режими на управление и разпореждане; институционална рамка
Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат
обект на разпореждане и да се придобиват по давност за разлика от имотите и
вещите - частна държавна собственост. Имоти - държавна собственост, се
предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия
и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването на
правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост.
Правомощие на Министерския съвет е да обяви с решение за частна
държавна собственост имоти и вещи публична държавна собственост, които са
престанали да имат това качество и имоти и вещи - частна държавна собственост
за имоти и вещи - публична държавна собственост.
В случаите и при условията, определени със закон, с решение на
Министерския съвет върху имоти - изключителна и публична държавна
собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е
необходимо за:
1. изграждане на национален обект;
2. трайно задоволяване на обществени потребности;
3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура,
непопадащи в т. 1 и 2 - когато няма друга техническа възможност или
когато
друго
техническо
решение
е
явно
икономически
нецелесъобразно. Това е неприложимо по отношение на имоти публична държавна собственост, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната.
Министрите и ръководителите на другите ведомства управляват
предоставените им имоти и вещи - държавна собственост в съответствие с
предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър
стопанин.
Областният управител по местонахождение предоставя за управление на
ведомствата и общините имоти - частна държавна собственост.
Министрите и ръководителите на други ведомства могат да предоставят за
управление имоти - държавна собственост на териториалните си
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административни звена и на други юридически лица на бюджетна издръжка към
тях. Копие от заповедта се изпраща на областния управител. Исканията за
предоставяне на имоти на ведомствата се отправят до комисия, чийто състав се
определя от Министерския съвет, и се разглеждат от нея в едномесечен срок.
За имоти - държавна собственост, може да се възлага концесия при
условията и по реда на Закона за концесиите.
Закон за публично-частното партньорство
Предмет и приложено поле. Основни дефиниции
Законът за публично-частното партньорство урежда условията и редът за
осъществяване на публично-частното партньорство (ПЧП).
Публично-частно партньорство е дългосрочно (срок на договора от 5 до 35
г.) договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от
една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за
извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра
стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете
между партньорите. В тези случаи възлагането на дейността от обществен
интерес не може да се осъществи по реда на Закона за обществените поръчки или
чрез концесия. Възлагането на дейността от публичен интерес не може да бъде
осъществено чрез обществена поръчка, когато публичният партньор не може да
осигури финансиране на дейността от обществен интерес и същото трябва да бъде
изцяло или частично поето от частния партньор; така чрез разпределение на
рисковете между публичния и частния партньор се постига по-добра стойност на
вложените публични средства. Възлагането на дейността от обществен интерес
не може да бъде осъществено чрез концесия, когато няма приходи от
потребителите на услугата от обществен интерес или от други трети лица във
връзка с дейността от обществен интерес или, в случаите когато има такива
приходи, не е предвидено частният партньор да получава права върху тях.
Дейност от обществен интерес по смисъла на този закон е
предоставянето или осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от
обществен интерес чрез финансиране, както и строителство, и/или управление,
и/или поддържане на следващите обекти: обекти на техническата
инфраструктура и на зелената система: паркинги, гаражи, обекти на градския
транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление,
зелени площи, паркове и градини в урбанизирани територии; паркинги, гаражи,
паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии;
обекти на социалната инфраструктура, предназначени за здравеопазване,
образование, култура, спорт, отдих и туризъм, социално подпомагане, социални
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жилища и общежития; места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
осъществяване на административни дейности на публичните партньори. Тези
обекти могат да бъдат земи, сгради, съоръжения, движими вещи или права на
индустриална или интелектуална собственост и могат да принадлежат на
държавата, общината или публичноправната организация, и/или частния
партньор.
Разпореждането на закона е за разпределяне на рисковете между
публичния и частния партньор в ПЧП в зависимост от възможностите на
партньорите да оценят, контролират и управляват рисковете. Частният партньор
поема винаги строителния риск и поне един от рисковете за наличност или за
търсене на услугата от обществен интерес. Когато цената на услугата от
обществен интерес се определя с нормативен или административен акт, рискът,
свързан с търсенето на услугата от обществен интерес, се споделя между
публичния и частния партньор или се поема изцяло от публичния партньор.
Частният партньор осъществява дейността от обществен интерес и осигурява
нейното финансиране.
Институционална рамка
Законът постановява, че Министерският съвет определя държавната
политика за ПЧП, като одобрява, изменя и актуализира Национална програма за
публично-частно партньорство и Оперативен план за всеки програмен период по
предложение на министъра на финансите; приема решения за откриване на
процедури и за определяне на частен партньор, както и решения за изменение,
допълнение, продължаване и прекратяване на договори за държавни ПЧП; и др.
Министерството на финансите води и поддържа публичен регистър на ПЧП,
до който има свободен и безплатен достъп чрез интернет. Регистърът на ПЧП
съдържа: Националната програма за публично-частно партньорство и
Оперативния план за всеки програмен период; общинските проекти за ПЧП и
проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации, включени в
програмите за реализация на общинските планове за развитие; решенията за
откриване на процедурите за определяне на частен партньор; обявленията за
провеждане на процедура за определяне на частен партньор; решенията за
определяне на частен партньор; финансово-икономическите анализи; сключените
договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа тайна;
отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната
програма за ПЧП и Оперативния план и годишните отчети на публичните партньори
за изпълнението на договорите за ПЧП; решенията за прекратяване на договорите
за ПЧП; друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.
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Процедура за определяне на частен партньор
Процедурата за определяне на частен партньор включва: приемане на
решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор;
провеждане на процедура за определяне на частен партньор; приемане на
решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване
на процедурата. Частен партньор се определя чрез провеждане на открита
процедура, ограничена процедура, състезателен диалог или състезателна
процедура с договаряне при условията и по реда на Закона за обществените
поръчки, доколкото друго не е определено в този закон. С решението за откриване
на процедурата: се определят най-малко условията на договора за ПЧП, основните
права и задължения на страните по него и максималният размер на нормата на
възвръщаемост за частния партньор; се одобряват обявлението и документацията
за участие в процедурата за определяне на частен партньор, а когато процедурата
е състезателен диалог - описателният документ.
Законът предвижда възможност за обжалване на решенията на органите по
този закон, приети в процедура за определяне на частен партньор, при условията
и по реда на част шеста от Закона за обществените поръчки, а споровете относно
сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за ПЧП
се решават от компетентния граждански съд. Правомощия за констатиране на
нарушения, издаване на актове за установяване на нарушения и наказателни
постановления имат Сметната палата, Агенцията за държавна финансова
инспекция и Министъра на финансите.
Закон за концесиите
Приложно поле и основни понятия
Със Закона за концесиите се урежда публично-частното партньорство, при
което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по
възлагане от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за
услуги. Този закон урежда и условията и реда за възлагане на концесия за
ползване на обекти, публична държавна или публична общинска собственост.
Публичните органи може да избират дали да възлагат строителство или
услуги чрез обществена поръчка или чрез концесия в зависимост от
разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на
оперативния риск на икономически оператор. Когато се възлага строителство
и/или услуги, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия
оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
Според предмета си концесиите по този закон са:
----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

31

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

1. концесия за строителство;
2. концесия за услуги;
3. концесия за ползване на публична държавна или публична общинска
собственост или концесия за ползване; в този случай концесионерът
заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поема
задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която
осигурява поддържането на обекта в експлоатационна годност.
Законът разграничава държавни и общински концесии в зависимост от
органа, който ги възлага. Съществува и правната възможност концесията да се
възлага от два или повече публични органа; в този случай концесията е
съвместна концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна - когато се
възлага от двама или повече министри, общинска - когато се възлага от двама или
повече кметове на общини, и съвместна концесия с държавно и общинско участие
- в останалите случаи.
Друга правна дистинкция се основава на обекта на концесия; по този
признак концесиите са за строителство, за услуги (конкретната вещ или
съвкупност от вещи, чрез които се предоставят услугите) и за ползване (обект на
концесията е изключителна държавна собственост, както и обект, имот или част
от имот - публична държавна или публична общинска собственост).
Концесионна територия е поземленият имот или имоти, или част от
поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията.
Законът дефинира правомощията на "концедента" в концесията публичният орган, който извършва действията по възлагане на концесия и е
страна по концесионния договор.
Концесионер е икономическият оператор, на когото с концесионния
договор се възлага концесията.
Институционална рамка
Органите, които имат функции по стратегическото развитие, планирането,
мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите, са:
 Министерският съвет;
 Координационният съвет по концесиите;
 министрите съобразно отрасловата им компетентност;
 министърът на финансите;
 общинските съвети;
 кметовете на общини (изпълняват правомощията на концедент за
общинските концесии);
 дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет,
определена със заповед на министър-председателя (АМС);
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Агенцията за публичните предприятия и контрол;
Сметната палата;
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ);
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Министерският съвет определя държавната политика за концесиите, като
одобрява Национална стратегия за развитие на концесиите и план за действие за
държавните концесии и техните изменения и допълнения по предложение на
Координационния съвет; одобрява преди тяхното издаване решенията на
министрите за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на
концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прекратяване на
концесионните договори за държавните концесии и за съвместните концесии с
държавно и общинско участие; одобрява годишни отчети на министрите относно
изпълнението на включените в плана за действие проекти и на концесионните
договори за държавни концесии и за съвместни концесии с държавно и общинско
участие; одобрява плана за работа на Агенцията за публичните предприятия и
контрол за съответната година по предложение на изпълнителния директор на
агенцията; определя с решение държавните такси, които се събират и/или
постъпват в полза на концесионер на държавна концесия и на съвместна концесия
с държавно и общинско участие, както и условията и реда за тяхното събиране.
Политиката за общински концесии се определя от съответния общински
съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии, и се
изпълнява от кмета на общината. Общинският съвет: одобрява преди тяхното
издаване решенията на кмета на общината за откриване и за прекратяване на
процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за
изменение и за прекратяване на концесионните договори, независимо от вида на
концесията; одобрява годишни отчети на кмета на общината относно
изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии
проекти и на концесионните договори; определя с решение кои местни такси,
установени със закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в полза на
концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и
общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси.
При изпълнение на правомощията си концедентът взема решения и
извършва действия самостоятелно, освен в случаите, определени със Закона за
концесиите.
Министрите изпълняват правомощията на концедент, както и в
съответствие с провежданата от тях секторна политика правят предложения до
Координационния съвет относно Националната стратегия, както и за включването,
изключването и промяната на проекти в плана за действие за държавните
концесии и др.
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Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно
ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и
изпълнението на концесиите, като дава писмени указания относно финансовоикономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните
дейности и при изпълнение на концесионните договори; прави предложения до
Координационния съвет за приемане на насоки относно финансовоикономическите елементи на концесиите; одобрява ежегодно план-сметка за
финансиране на разходите по държавните концесии; извършва предварителна
оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за
публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от
концедентите преди включването им в плана за действие за държавните
концесии, при условия и по ред, определени с наредба; изразява становище
относно финансово-икономическите елементи на и др. Концедентите са длъжни
да предоставят на министъра на финансите изискваната от него информация,
свързана с подготовката и провеждането на процедурите за определяне на
концесионер, както и с изпълнението на концесионните договори.
Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и прави
предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за
развитие на концесиите; прави предложения до общинския съвет за включването,
изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за
общинските концесии; извършва мониторинг и контрол на сключените от него
концесионни договори; изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни
отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските
концесии проекти и на сключените от него концесионни договори; прави
предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно
проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или
прекратяването на концесионните договори; публикува в Националния
концесионен регистър плана за действие за общинските концесии.
Специализираната дирекция от АМС изпълнява функциите на секретариат
на Координационния съвет, като го подпомага експертно и технически.
Министерският съвет чрез специализираната дирекция от АМС поддържа
Национален концесионен регистър, в който се вписват данни за концесиите.
Агенцията за публичните предприятия и контрол извършва независим външен
контрол на изпълнението на определени концесионни договори.
Процедура
Законът за концесиите регламентира всички етапи по възлагането на
концесията: извършваните подготвителни действия, провеждане на процедура за
определяне на концесионер и сключване на концесионен договор. Процедурата за
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определяне на концесионер се открива с решение на концедента, провежда се от
назначена от концедента комисия и приключва с решение на концедента за
определяне на концесионер.
Процедурите за определяне на концесионер за концесиите с трансграничен
интерес са открита процедура, състезателна процедура с договаряне и
състезателен диалог. За концесиите без трансграничен интерес определянето на
концесионер се извършва чрез открита процедура. Тази разпоредба за
разграничаване на процедурите не се прилага при концесиите за социални и други
специфични услуги;, тук концедентът може да определи процедура за определяне
на концесионер, различна от посочените за концесии със или без трансграничен
интерес.
Законът предвижда възможност за обжалване на избор на концесионер
(пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд),
подаване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор или
иск за присъждане на обезщетения.
Законът за публичните финанси урежда бюджетната рамка, общото устройство
и структурата на публичните финанси и включва обхвата на публичните финанси;
обхвата, структурата и основните показатели на консолидираната фискална
програма; фискалните правила и ограничения; съставянето, приемането,
изпълнението и отчитането на държавния бюджет, на общинските бюджети и на
други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма;
режима на сметките за средствата от Европейския съюз; режима на сметките за
чужди средства; финансовите взаимоотношения с общия бюджет на Европейския
съюз и с други международни програми и договори; банковото обслужване на
бюджетните организации и системата на единната сметка; централизираното
разплащане на осигурителните вноски и на данъците и отчетността на бюджетните
организации.
Закон за устройство на територията
Предмет, обхват и основни дефиниции
Законът за устройство на територията (ЗУТ) урежда обществените
отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното
проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията
върху собствеността за устройствени цели.
Обект: териториите в страната, според чл. 7 от ЗУТ са: (1) урбанизирани
територии (населени места и селищни образувания), (2) земеделски територии,
(3) горски територии, (4) защитени територии и (5) нарушени територии за
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възстановяване (6) територии заети с вода и водни обекти и (7) територии на
транспорта.
Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани
територии могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии,
определени със закон.
Разпоредбата на ЗУТ е, че общи устройствени планове определят
преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни
части на териториите, обхванати от плана, а подробни устройствени планове
определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните
поземлени имоти, обхванати от плана. ЗУТ постановява, че конкретното
предназначение на поземлените имоти, както и промяната на предназначението
на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се определя с подробния
устройствен план. Устройствените планове се съобразяват с концепциите и
схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна
степен, ако има такива, и представляват по отношение на тях по-пълна, поподробна и конкретна разработка. При изработване на общи и подробни
устройствени планове се извършват инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността и за
строителство.
Конкретни норми
ЗУТ постановява възможността, въз основа на влезли в сила подробни
устройствени планове, недвижими имоти - собственост на юридически и
физически лица да бъдат отчуждавани по реда на Закона за държавната
собственост и на Закона за общинската собственост за обекти - публична
собственост на държавата и общините в следните случаи: за изграждане и
реконструкция на транспортната техническа инфраструктура, преустройство на
транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища, улици, алеи,
площади, надземни и подземни трасета на железопътни и трамвайни линии и
съоръжения към тях; за изграждане и реконструкция на други мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация,
пречистване на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация,
газификация, физическа инфраструктура за разполагане на електронни
съобщителни мрежи и други; за осъществяване на дейности по опазване на
околната среда и природните ресурси, геозащитна дейност, укрепване на
бреговете, както и за благоустройствени дейности - озеленени площи за широко
обществено ползване, водни площи и течения, гробищни паркове и третиране на
битови отпадъци; за изграждане на обществени обекти на здравеопазването,
социалното подпомагане и образованието; за изграждане на специални обекти,
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свързани с отбраната и сигурността на страната, както и за прилежащите им
забранени зони; за изграждане на индустриални зони или технологични паркове
с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции,
определени за национални обекти по смисъла на Закона за държавната
собственост с решение на Министерския съвет.
Институционална рамка
Органи: Министерски съвет; Министерство на регионалното развитие и
благоустройството; Национален експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика; областните управители; общинските съвети; главните
архитекти на общината (района); общински (районни) експертни съвети по
устройство на територията; кметовете на общини; оперативни звена към
общинските (районните) администрации за изпълнение на функциите и задачите
по устройство на територията.
Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката
по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите
по устройство на територията.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството ръководи
осъществяването на държавната политика по устройство на територията,
координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна
власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация,
извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната
дейност по устройство на територията; назначава Национален експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа;
по предложение на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи,
председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и председателя на
Държавна агенция "Разузнаване" назначава специализирани експертни съвети по
устройство на териториите, които разглеждат инвестиционните проекти за
специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; организира
поддържането на публични регистри на издадените актове за изработване и
одобряване на устройствени планове и на техните изменения, на издадените
разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Министърът на
регионалното развитие и благоустройството издава разрешения за обекти с обхват
повече от една област; обекти с национално значение и/или национални обекти;
републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии.
Разрешения се издават от министъра на отбраната, съответно от министъра на
вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция "Национална
сигурност" или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се
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отнася за обекти на тази агенция - за специалните обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната.
Областният управител провежда държавната политика за устройство на
територията в съответната област: за устройствените цели и задачи от областно и
междуобщинско значение областният управител може да назначава областен
експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност
за изпълнение на своите функции; организира поддържането на архив на
издадените от него актове съгласно правомощията му по този закон; организира
поддържането на публични регистри на издадените актове за изработване и
одобряване на устройствени планове и на техните изменения, на издадените
разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Областният
управител издава разрешения за строеж за обекти на техническата
инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално
значение.
Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената
им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство
на територията на съответната община. Кметът на общината назначава общински
експертен съвет по устройство на територията, като задължително се канят
представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на
Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България;
организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и
измененията им, архив на издадените строителни книжа и публични регистри на
всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на
измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в
експлоатация строежи. Главният архитект на общината издава разрешително за
строеж на територията на общината.
Приложими режими
ЗУТ регламентира режима по отношение на техническата инфраструктура.
План-схемите на техническата инфраструктура следва да бъдат неразделна част
от общите и подробните устройствени планове. Елементите на техническата
инфраструктура са, както следва: транспортната техническа инфраструктура и
съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към
тях в неурегулирана и урегулирана територия; разпределителните проводи и
разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни
постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително
присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за
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измерване; хидромелиоративните преносни проводи (мрежи) и съоръженията
към тях и хидромелиоративните строежи; приемно-предавателни станции и
останалата физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на
електронни съобщителни мрежи; брегоукрепителните, брегозащитните и
геозащитните строежи; и съоръженията и инсталациите за третиране на
отпадъци.
Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат,
поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните
експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго.
ЗУТ определя защитените територии като „територии с особена
териториалноустройствена защита“. В него са дефинирани два релевантни към
защитеното природно наследство забранителни режима:
(1) чл.62, ал.3: съществуващи озеленени площи, представляващи публична
собственост, се устройват и опазват като защитени територии;
(2) чл.63, ал.3: дървета, обявени за природни забележителности или
намиращи се на защитена територия по смисъла на ЗЗТ, могат да бъдат
премахнати само въз основа на писмено разрешение от органите на МОСВ.
Разпоредбата на ЗУТ в чл. 111. (1) относно земеделски, горски и защитени
територии, нарушени територии за възстановяване и територии със специално
или друго предназначение могат да се разработват специализирани подробни
устройствени планове, които решават отделни устройствени проблеми и обхващат
структурни части от територията на общината.
Дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на
територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие, като превантивни мерки за
предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството чрез държавните дружества за
геозащита. Мониторингът се осъществява чрез наблюдение, анализи и оценка на
резултатите от извършени подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки и
хидроложки проучвания, инженерно-геодезически измервания и наблюдения на
изградени стационарни реперни мрежи и контролно-измервателни системи.
Разрешението за строеж има следните елементи: одобрен инвестиционен
проект, когато такъв се изисква; влязло в сила решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да
не се извършва ОВОС; решение за одобряване на доклад за безопасност за
изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков
потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда.
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Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове
Обхват: определя изискванията към обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, които се създават за територията на България.
Обект: устройствените схеми и планове.
Режими: спрямо защитените територии са дефинирани следните основни
режими.
Органи: устройствените схеми и планове се възлагат за изработване от органите
и лицата по чл. 118 и 124 от ЗУТ.
Закон за пътищата
Приложно поле на ЗП
Законът урежда обществените отношения, свързани със собствеността,
ползването,
управлението,
стопанисването,
изграждането,
ремонта,
поддържането и финансирането на пътищата, както и с управлението на
безопасността на пътната инфраструктура в Република България. Законът не се
прилага за: улиците в населените места и селищните образувания, с изключение
на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински
пътища; селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
горските пътища; частните пътища, неотворени за обществено ползване.
Адресати на закона
Адресати на закона са Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и Министърът на регионалното развитие и
благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура", кметовете на общините,
собствениците, ползвателите, както и лицата с отношение към изграждането на
пътищата и управление на безопасността на пътната инфраструктура.
Основни положения и проблеми
Анализ на конкретни норми
Пътищата (пътната инфраструктура) се идентифицират като съвкупност от
следните основни елементи: обхват на пътя; пътни съоръжения; пътни
принадлежности.
Законът регулира отношенията свързани със собствеността като дефинира
пътищата, като публична и частна собственост, като: Републиканските пътища са
изключителна държавна собственост; Общинските пътища са публична общинска
собственост; Частните пътища са собственост на отделни юридически или
физически лица.
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По отношение на ползването е предвиден общият принцип, че пътищата са
отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени
с този закон и със Закона за движението по пътищата. Законът изрично е
предвидил изключенията и ограниченята от този принцип. По отношение на
ползването, в допълнение е предвидено че за преминаване по републиканските
пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива,
които са извън нея или по техни участъци, министерският съвет въвежда такси.
Националната система за събиране на такси за използване на пътната
инфраструктура включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса
за изминато разстояние.
Законът предвижда възможност за предоставяне на концесия върху
републиканските и общинските пътища или върху отделни участъци или пътни
съоръжения от тях, която се предоставя при условията и по реда на Закона за
концесиите.
Управлението на пътищата е уредено, както следва:
1. за републиканските пътища - от Агенция "Пътна инфраструктура";
2. за общинските пътища - от кметовете на съответните общини;
3. за частните пътища - от техните собственици.
За действия по управление се считат:
1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство,
и поддържането на пътищата;
2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително
възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези
дейности;
3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите,
свързани
непосредствено
с
проектирането,
изграждането,
управлението, ремонта и поддържането на пътищата;
4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на
пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя;
5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и
контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и
въвеждане на забрани за ползване на пътищата;
6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната
експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;
7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;
8. други дейности, определени с този закон и с правилника за прилагането
му, които не са свързани с ползване и разпореждане.
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Агенцията „ПИ“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и
поддържането на републиканските пътища. Изграждането, ремонтът и
поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините.
Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения,
тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези,
осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите
на урбанизираните територии се организират от съответната община.
Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища се осъществяват от
техните собственици. Изместването на отделни пътища или техни участъци във
връзка с изграждането или реконструкцията на нови или съществуващи обекти е
за сметка на инвеститора, който го е предизвикал. Изграждането,
реконструкцията и ремонтът на пътните възли и кръстовища се извършват:1. на
новите пътни възли и кръстовища - със средства на собствениците на новите
пътища; 2. на съществуващите пътни възли и кръстовища - съвместно от
собствениците на пътищата по основното и второстепенното направление, като
размерът на средствата за всеки от тях се определя по ред, установен в
правилника за прилагането на закона;3. на пътните връзки към крайпътните
обекти за обслужване на пътници и превозни средства - от собствениците на тези
обекти.
От гледна точка на интермодалността е предвидено изграждането и
поддържането на железопътните прелези по пътищата се извършва по ред,
определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството
и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законът дефинира и управлението на безопасността на пътната
инфраструктура, като включващ задължително провеждането на следните
процедури: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна
безопасност, управление на безопасността на пътната мрежа и периодични
инспекции за безопасност, възлагани или извършвани от агенцията.
Уредени са и отношенията, възникващи в случай на необходимост от
отчуждаване на земи за нуждите на изграждане на пътна инфраструктура, като е
предвидено че недвижимите имоти - собственост на физически или юридически
лица, необходими за изграждане и реконструкция на републиканските пътища, се
отчуждават при условията и по реда на Закона за държавната собственост, а за
общинските пътища - при условията и по реда на Закона за общинската
собственост, а имоти в границите на урбанизираните територии се отчуждават при
условия и по ред, определени със закон. Предназначението на земеделските
земи, необходими за изграждане и реконструкция на пътища, се променя по реда
на Закона за опазване на земеделските земи, а за горските територии - по реда
на Закона за горите.
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Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България
Обхват на правно регулиране. Приложно поле на закона
Законът урежда правния режим на морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България. Законът цели да уреди:
използването на Черно море и на р. Дунав в интерес на сътрудничеството с
черноморските, крайдунавските и други страни; улесняването на морските и
речните връзки; осигуряването на безопасност на корабоплаването, опазването
на морската и речната среда при корабоплаване и поддържането на екологичното
равновесие; осигуряването на равнопоставен достъп до пазара на пристанищните
услуги и повишаване на ефективността при осъществяването им; подобряването
качеството на услугите, предлагани на ползвателите на пристанищата;
намаляването на разходите и поощряването на морските и речните превози,
включително на къси разстояния и комбинирания транспорт. Законът дефинира и
зонира морските пространства на Република България - Морските пространства на
Република България обхващат вътрешните морски води, териториалното море,
прилежащата зона, континенталния шелф и изключителната икономическа зона.
Адресати на закона
Адресати на закона са МТИТС, МРРБ, Държавно предприятие "Пристанищна
инфраструктура", Министерство на отбраната; лицата, осъществяващи дейност в
обхвата на морски пространства;
Основни положения и проблеми
Съгласно ЗМПВВПРБ, вътрешните морски води и териториалното море,
както и въздушното пространство над тях, тяхното дъно и неговите недра са част
от територията на Република България, върху които тя осъществява своя
суверенитет. В прилежащата зона, в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона Република България осъществява суверенни права,
юрисдикция и контрол, определени с този закон.
Съгласно ЗМПВВППРР, в зоната на вътрешните водни пътища Република
България осъществява:
1. суверенитет при проучване, разработване, използване, опазване и
стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси,
които се намират на речното дъно, в неговите недра и в покриващите
ги води, както и други дейности, свързани с проучването и
използването на тази зона;
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2. изключителни права и юрисдикция, свързани със:
а. създаване и използване на изкуствени острови, инсталации и
хидротехнически съоръжения;
б. извършване на научни изследвания;
в. полагане на кабели и тръбопроводи;
г. опазване на речната среда;
д. други права, произтичащи от международни договори, по които
Република България е страна, и от общопризнатите принципи и норми
на международното право.
Режимът за упражняване на дейности в обхвата на вътрешните водни
пътища е регламентиран, както следва:
а. строеж и експлоатация на подводни линейни обекти. По предложение
на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и съответния ресорен министър, въз основа на одобрен
подробен устройствен план, с решение на Министерския съвет върху
дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река
Дунав може да се учреди право на строеж за изграждане или
разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура;
б. Плаването и граничният режим във вътрешните водни пътища на
български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за
спорт, туризъм и развлечение и извършването на водноатракционни
услуги с тях се определят с акт на Министерския съвет;
в. организацията и безопасност на корабоплаването. Министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"
организира, ръководи и контролира проучването и поддържането на
условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища на
Република България в съответствие с вътрешното и международното
право;
г. дефиниране на пристанищата и пристанищната дейност.
Пристанището е участък, който включва акватория, територия и
инфраструктура на брега на Черно море, р. Дунав, островите и каналите,
разположено е на територията на една или повече общини и обединява природни,
изкуствено създадени и организационни условия за безопасно приставане,
престояване и обслужване на кораби. Пристанищата свързват водните
пространства на Република България със сухоземната пътна и/или железопътна
транспортна мрежа. Министърът на транспорта, информационните технологии и
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съобщенията осъществява контрол върху всички пристанища, с изключение на
военните, за което води и нарочен регистър.
Дефинират се и пристанищните услуги, като услугите с търговски характер,
предоставяни в пристанищата за обществен транспорт и извършвани от
пристанищни оператори. Пристанищните услуги се разделят на следните
категории:
 морско-технически услуги - пилотаж, буксировка (влачене или
тласкане), швартоване, снабдяване на корабите с вода, телефон и
електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци - резултат
от корабоплавателна дейност и други;
 обработка на товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане,
съхраняване,
преопаковка
на
различни
по
тип
товари,
вътрешнопристанищен (терминален) превоз на товари и поща и други;
 пътнически услуги.
Правото, предоставено на пристанищните оператори да извършват услуги в
пристанищата за обществен транспорт, се определя като достъп до пазара на
пристанищни услуги. Достъпът до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал.
3, т. 2 в пристанищата за обществен транспорт с национално значение се
предоставя с концесия - в случаите по чл. 117в ЗМПВВППРБ.
ЗМПВВПРБ определя режима на осъществяване на дейности в обхвата на
вътрешните водни пътища. Организацията и безопасност на корабоплаването се
осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“
във вътрешните водни пътища на Република България в съответствие с
вътрешното и международното право.
Законът дефинира понятието за пристанище, като изрично е посочено, че
пристанищата свързват водните пространства на Република България със
сухоземната пътна и/или железопътна транспортна мрежа. Дефинират се и
пристанищните услуги и техните категории.
Пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на
пристанищата за обществен транспорт с национално значение се управляват от
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Съгласно ЗМПВВППРБ
Управителният съвет на ДППИ приема годишната програма на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за изграждане, реконструкция,
рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с
национално значение и я предлага за утвърждаване от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
По отношение на пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 и за специализираните
пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за морските
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пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
се разработват следните специализирани подробни устройствени планове:
1. генерален план на пристанище за обществен транспорт - план за
регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория;
2. подробен устройствен план на рибарско, яхтено пристанище или
пристанище със специално предназначение - план за регулация и
застрояване
на
пристанищната
територия,
придружен
от
комуникационно-транспортна
схема,
и
парцеларен
план
на
пристанищната акватория;
3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект парцеларен план на акваторията, придружен от специализирана схема.
Закон за енергетиката
Приложно поле
Законът за енергетиката урежда обществените отношения, свързани с
осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос,
разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на
нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна
енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по
определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.
Адресати
Народното събрание и Министерският съвет осъществяват държавната
политика в енергетиката; Народното събрание приема Стратегия за устойчиво
енергийно развитие на Република България по предложение на Министерския
съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие
на енергетиката; Министерският съвет ръководи енергетиката на страната в
съответствие с приетата от Народното събрание стратегия.
Министърът на енергетиката провежда енергийната политика на страната.
Кметовете на общини изискват от енергийните предприятия на територията на
общината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и топлинна
енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване,
топлоснабдяване и газоснабдяване. Те предвиждат в общите и подробните
устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнение на
такива програми и планове.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране регулира
дейностите в енергетиката. Основни правомощия на Комисията, съгласно Закона
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за енергетиката и относили към настоящото изследване, са да издава, изменя,
допълва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, предвидени в този
закон; одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон.
Конкретни норми
Право на строеж и отчуждаване
При изграждане /разширение на площадкови енергийни обекти, както и на
надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на
електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството
съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци върху имот държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на
лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на
строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или
конкурс. При изграждане/ разширение на такива обекти върху имот - общинска
собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което
ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху
земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.
При изграждане/ разширение на такива обекти върху имот - частна
собственост, изграждащият обектите трябва предварително възмездно да
придобие право на собственост или право на строеж върху необходимата за
изграждане на обекта земя. При отказ или при невъзможност за изпълнение на
такива действия, имотът се отчуждава в полза на държавата при условията и по
реда на Закона за държавната собственост.
При учредяване на ограничени вещни права по строителство/ разширение
на такива обекти върху имоти - публична собственост, за национални обекти и
обекти с национално значение се прилага съответно редът за частна държавна
или частна общинска собственост.
Законът за енергетиката разпорежда възникването на сервитути при
разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни
обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект.
Сервитутите по този закон са: право на преминаване на хора и техника в полза на
лицата изграждащи съоръженията, право на прокарване на линейни енергийни
обекти в полза на лицата, изграждащи съоръженията и ограничаване в ползването
на засегнатите поземлени имоти.
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Приложно поле и правни дефиниции
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Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
урежда собствеността и ползването на земеделските земи. Земеделски земи по
смисъла на този закон са тези, които са предназначени за земеделско
производство и: не се намират в границите на урбанизираните територии
(населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен
план, или с околовръстен полигон; не са включени в горския фонд; не са
застроени със сгради на: промишлени или други стопански предприятия, почивни
или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации,
нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради; не са
заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или
други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към
такива съоръжения. Земеделската земя може да бъде собственост на държавата,
общините и юридическите и физическите лица. Земеделската земя, която не
принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска
собственост. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и
може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на
предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската
собственост в определени случаи. Общинският съвет може да определя такса за
ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за
поддържането им.
Адресати
Министърът на земеделието, храните и горите упражнява правата на
собственика за земите от държавния поземлен фонд, като ги отдава под наем или
аренда, учредява ограничени вещни права върху тях, извършва продажба и
замяна със земеделски земи на физически и юридически лица по парична
равностойност, определена съгласно наредба.
Собствениците на земя имат задължението да подадът в общинската служба
по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се
посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите.
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба
по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на
земята. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и
ползвателите на земеделски земи.
Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след
възстановяването на правата на собствениците.
Режими
Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи
според тяхното предназначение като не уврежда почвата и спазва санитарно----------------------- www.eufunds.bg ----------------------
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хигиенните, противопожарните и екологичните норми. Режимът на управление на
тези територии е свързан с ограничения: върху тях единствено се разрешава
строителство на сгради и съоръжения, свързани с ползването им, при условия и
по ред, установени със Закона за устройство на територията и Закона за опазване
на земеделските земи и собствениците и ползувателите им са длъжни да опазват
съществуващите върху земите им археологически обекти, културни ценности,
мелиоративни, електроенергийни и други съоръжения и инсталации, геодезични
и гранични знаци, както и да не пречат на другите собственици, ползуватели и
служебни лица да ползуват и поддържат същите. Собствеността на земеделски
земи може да се обременява с ограничени вещни права.
Земеделски земи могат да се отчуждават за важни държавни и общински
нужди и да се включват в границите на урбанизираните територии в съответствие
със Закона за собствеността, Закона за опазване на земеделските земи и Закона
за устройство на територията.
Закон за водите
Приложно поле, основни правни дефиниции и положения
Законът за водите урежда собствеността и управлението на водите на
територията на Република България като общонационален неделим природен
ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения.
Води на територията на страната са:
1. повърхностните води;
2. подземните, включително минералните води;
3. вътрешните морски води и териториалното море;
4. водите на река Дунав, река Резовска и река Тимок в рамките на
държавната граница на Република България.
Законът определя водите, водните обекти и водостопанските системи и
съоръжения, които са публична и частна (държавна, общинска и на физически и
юридически лица) собственост. Държавната собственост върху води, обявена за
публична по този закон, не може да се обявява за частна държавна собственост.
Публична държавна собственост са следните води и водни обекти: водите
на реките и принадлежащите им земи, както и водите във водохранилищата,
включително и тези в язовирите - държавна собственост; естествени езера,
лагуни, лимани, блата и блатисти местности, когато са разположени в земи държавна собственост; подземните води, с изключение на минералните,
независимо от това дали се намират под държавна, общинска или частна
собственост; естествените водопади и прилежащите им ивици в зависимост от
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естествения ландшафт, но не по-тесни от 10 м от двете страни на водопада;
водите, в това число отпадъчните води, когато изтичат от имоти, публична или
частна собственост, и се вливат във води - публична държавна собственост.
 островите и земите, образувани в резултат на естествени процеси,
настъпили в реките, водоемите и островите във вътрешните морски
води и териториалното море.
 -морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски
води и териториалното море и крайбрежната заливаема ивица на р.
Дунав.
Разпореждането на ЗВ е, че водите на река Дунав в границите на България,
както и заливаваемата ивица на реката са публична държавна собственост.
Публична държавна собственост са следните водностопански системи и
съоръжения: комплексните и значимите язовири съгласно приложение № 1,
включително водохранилищата им до най-високо водно ниво, прилежащите им
съоръжения и събирателните им деривации; съоръженията и устройствата недвижими имоти, за измерване на количеството и качеството на водите публична държавна собственост; системите и съоръженията за предпазване от
вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства - защитни диги,
корекции на реки и отводнителните системи; водовземните съоръжения за
минерални води - изключителна държавна собственост, както и наблюдателните
сондажи, изградени с държавни средства; водоснабдителните системи или части
от тях, чрез които се доставя вода до уличните водопроводни мрежи за
потребителите на територията на повече от една община; пречиствателните
станции или съоръжения и съоръженията за обеззаразяване на вода за питейнобитови цели и обществени нужди, за производствени, промишлени и други
дейности с търговски характер, когато са предназначени за потребителите на
повече от една община; отвеждащите канализационни колектори с прилежащите
им съоръжения и пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води,
които обслужват потребителите на територията на повече от една община.
Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени
безвъзмездно от общините на държавата по реда на този закон.
Изключителна държавна собственост са:
1. вътрешните морски води и териториалното море;
2. минералните води по списък съгласно приложение № 2 към ЗВ.
Публична държавна собственост са и земите, заети от пояс I на санитарноохранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване, публична държавна собственост, и на водовземните съоръжения
за минерални води по чл. 14, т. 2.
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Частна държавна собственост са сградните водопроводни инсталации и
вътрешните водопроводни мрежи и съоръжения, разположени в имотите собственост на държавата. Извън собствеността, обявена за публична държавна
собственост по този закон, държавата може да притежава или да придобива и
право на собственост върху води, водни обекти и водностопански системи и
съоръжения, за които законът предвижда, че могат да бъдат предмет на частна
собственост. Собствениците на земеделски земи и гори, върху които са построени
язовири и водностопански съоръжения се обезщетяват за това по съответния ред.
Водовземни съоръжения за минерални води могат да се изграждат от
държавата, общини, когато са им предоставени за управление минерални води,
изключителна държавна собственост, както от и за сметка на лицата, на които е
предоставено право за водовземане от минерални води, чрез ново съоръжение по
реда на този закон или концесия за добив на минерална вода.
Собствеността
на
общината
върху
водите,
водните
обекти,
водностопанските системи и съоръжения е публична и частна общинска
собственост.
Публична общинска собственост са:
1. водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и
блата, когато са разположени на земи - общинска собственост, и не са
води и водни обекти публична държавна собственост;
2. водите, в т.ч. отпадъчните, които изтичат от имоти, публична или
частна собственост, и се вливат във води - публична общинска
собственост;
3. минералните води, без тези по определен списък;
4. водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с
изключение на тези, които са включени в имуществото на търговски
дружества различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско
участие в капитала или на сдружения за напояване и които се изграждат
със средства или с кредити на търговските дружества или на
сдруженията за напояване.
Правото на собственост върху язовир - публична общинска собственост,
може да се прехвърля безвъзмездно на държавата при условията и по реда на
този закон след решение на общинския съвет по мотивирано предложение на
кмета на общината. Кметът на общината внася до областния управител
мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовира. Не се
прехвърля правото на собственост върху язовир - публична общинска
собственост, отдаден на концесия. Областният управител се произнася със
заповед за приемане или отказ от дарението в едномесечен срок от получаването
на решението на общинския съвет с приложените към него документи и
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уведомява кмета на общината, изпълнителния директор на Държавно
предприятие "Управление и стопанисване на язовири" и министъра на
икономиката. Прехвърлянето на собствеността се извършва чрез договор за
дарение, сключен между кмета на общината, чиято собственост е язовирът, и
областния управител.
Частна общинска собственост са придобитите от общината имоти, води,
водни обекти и водностопански системи и съоръжения извън имотите, публична
общинска собственост (описани в чл. 19 на ЗВ). Частна общинска собственост са
и сградните водопроводни инсталации и вътрешните водопроводни мрежи и
съоръжения, разположени в имотите - собственост на общината, до
измервателните уреди на водопроводните отклонения и канализационните мрежи
и съоръжения, отвеждащи отпадъчните води от тези имоти до ревизионната
канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи.
Собственикът на земята е собственик и на водите и водните обекти в имота,
освен ако те не са собственост на държавата или на общината.
Частна собственост са: извиращите в границите на недвижимия частен имот
води, с изключение на минералните води, докато текат през него, освен ако не са
каптирани или не са включени във водоснабдителните системи; езерата, които не
се подхранват от или през които не протичат води - публична държавна или
публична общинска собственост; събиращите се в границите на недвижимия имот
валежни води и изградените за тази цел съоръжения; водите, изтичащи от
водните обекти по-горе до мястото на вливането им във води - публична държавна
или публична общинска собственост; земите, заети от водите по-горе; кладенците
в недвижимия имот; съоръженията и системите за използване, отвеждане и
пречистване на водите, обслужващи съответния имот, както и съоръженията за
предотвратяване и ликвидиране на последиците от вредното въздействие на
водите; ВиК системите или части от тях, изградени със средства на потребителите
- физически или юридически лица, които обслужват само имотите на тези
потребители; сградните водопроводни инсталации и вътрешните водопроводни
мрежи, разположени в имотите на потребителите, до измервателните уреди на
водопроводните отклонения; канализационните мрежи и съоръжения, отвеждащи
отпадъчните води от имотите на потребителите до ревизионната канализационна
шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи; земите от пояс І
на санитарно-охранителните зони на съоръженията за самостоятелно питейнобитово водоснабдяване.
Упражняването на правото на собственост може да се ограничава в
следните случаи: при извършване на проучване и добив на подземни води и
водовземане на изворни води в имот, частна собственост; при изграждането на
нови обекти, свързани с ползването, опазването или със защитата от вредното
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въздействие на водите, както и за по-целесъобразното оползотворяване на
водните ресурси; в границите на санитарно-охранителните зони на съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води. Това става с акт,
постановяващ отчуждаването на засегнатия имот и след изплащането на
определеното обезщетение.
Адресати на закона: Министерство на околната среда и водите, Басейнови
дирекции, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на земеделието, храните и водите, общини, Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на
здравеопазването, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и
Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав.
Водите на територията в страната се управляват на национално и на
басейново ниво. Управлението на водите на национално ниво се осъществява от
министъра на околната среда и водите. Министерството на околната среда и
водите се подпомага в тази дейност от Висш консултативен съвет по водите, който
включва представители на Министерството на околната среда и водите,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството
на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката и Министерството на туризма, Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на
здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните
работи, Българската академия на науките, общините, юридически лица с
нестопанска цел, имащи пряко отношение към водите, и други. Министърът на
околната среда и водите издава Правилник за устройството и дейността на Висшия
консултативен съвет по водите.
Управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни
области се осъществява в съответствие с държавната политика по водите от
басейнови дирекции за управление на водите. Законът определя Дунавски район
с център Плевен за басейново управление на водите: районът обхваща
водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от
Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки и водите
на река Дунав.
Държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация,
изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и
съоръжения, се осъществява от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - за водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения
на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в
границите на населените места; министъра на земеделието, храните и горите за
хидромелиоративни системи и съоръжения и за предпазване от вредното
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въздействие на водите извън границите на населените места; чрез
Изпълнителната агенция по горите - за насажденията в хидромелиоративните
системи и съоръжения; министъра на енергетиката - за хидроенергийни системи
и обекти; министъра на околната среда и водите - за водовземните съоръжения
за минерални води, публична държавна собственост.
Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане,
реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения общинска собственост, се осъществява от кмета на общината.
При осъществяване на държавната и общинска политика приоритетно се
изпълняват програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните
басейни и в плановете за управление на риска от наводнения. Политиката,
свързана с контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, се осъществява от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Министерският съвет определя държавната политика за отрасъла
водоснабдяване и канализация (ВиК) като част от водостопанската политика на
страната и Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България. Министерският съвет приема Стратегия за развитие и
управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за
период не по-малък от 10 години. Политиката в отрасъла водоснабдяване и
канализация се провежда от: министъра на регионалното развитие и
благоустройството и общинските съвети и кметовете на общини.
Директорите на басейнови дирекции и министъра на регионалното развитие
и благоустройството водят специализирани карти, регистри и информационни
системи, които осигуряват данни за собствеността на водите и състоянието на
водните тела и за водностопанските системи и съоръжения – данни за техния вид,
собственост, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация,
технически параметри и други. Тяхното съдържание, условията и редът за
създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Конкретни норми
За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването
на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните
заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително
чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните
легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над
покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които
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в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при
наводнения.
По дигите се забранява: преминаването с превозни средства извън
определените за това места; обработването и нарушаването на повърхността им;
поставянето на стълбове или знаци; засаждането на дървета и храсти;
преминаването на домашни животни извън определените за това места; строеж
на кладенци или рибарници; изхвърляне на отпадъци и други материали и
предмети.
Подобен е режимът за защита на насипните язовирни стени. Забранява се
разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите
тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения и язовирните
стени. Басейновите дирекции уведомяват органите, издаващи разрешение за
строеж на жилищни, вилни и стопански постройки, за местоположението и
обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките.
При опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици
за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности, които
могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез разрушаване на
хидротехническо съоръжение или на част от него, собственикът и лицето, което
стопанисва съоръжението, са длъжни да оказват пълно съдействие на кмета на
общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на
необходимите работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на
очакваните вреди.
Контрол върху водите, водните обекти, водностопанските системи и
съоръжения
се провежда по отношение на спазване на нормативните изисквания,
условията и изискванията по издадените разрешителни, изпълнението на
програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните басейни,
планове и програми, имащи отношение към опазване на водите и околната среда.
Контролът върху опазването на водните обекти, съоръжения и системи се
провежда от Министерството на околната среда и водите и той включва:
количеството и качеството на водите; спазването на процедурите и изискванията
на закона при издаване на административните актове, предвидени в този закон;
спазването на условията по концесионните договори за води - изключителна
държавна собственост; прилагането на държавната политика за управление на
водите на басейново ниво, изпълнението и ефекта от изпълнението на програмите
от мерки; спазването на предписания режим за използване на водите на
комплексните и значими язовири, посочени в приложение № 1.
Директорът на басейновата дирекция или оправомощени от него
длъжностни лица контролират: състоянието и проводимостта на речните легла и
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на заустващите съоръжения; извършването на дейности в речните легла;
състоянието и правилната експлоатация на: водовземните съоръжения,
съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и
съоръженията за измерване на водните количества; изпълнението на условията
на издадените разрешителни по този закон с изключение на разрешителните за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и разрешителните за
ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав;
количеството и качеството на водите; поддържането на минимално допустимия
отток в реките; собствения мониторинг на водите; изпълнението на задълженията
за заплащане на таксите; спазването на забраните и ограниченията в границите
на санитарно-охранителните зони; изпълнението на програмите от мерки във
връзка със съществуващите планове за управление на водите; и др.
Министърът на здравеопазването контролира: качеството на водите,
предназначени за питейно-битови нужди; качеството на минералните води,
качеството на водите, предназначени за къпане.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на
земеделието, храните и горите и министърът на енергетиката контролират
състоянието на водните обекти и на водностопанските системи и съоръжения в
рамките на своята компетентност.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
контролира ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите
на териториалното море и на водите на река Дунав.
Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор или оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението
на: предписанията на комисиите, назначени от областните управители за
извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите
и съоръженията към тях; мерките за осигуряване на изправно техническо
състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им
експлоатация; дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на
язовирни стени и съоръжения към тях.
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и
поддържане на река Дунав контролира изпълнението на условията в
разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения
от река Дунав.
Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор издава разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на
язовири и съоръженията към тях по искане на собствениците въз основа на
мотивирано становище на междуведомствен експертен съвет.
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Кметът на общината контролира: изграждането, поддържането и
правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за
пречистване на битови отпадъчни води; изграждането, поддържането и
експлоатацията на водностопанските системи; изграждането и регистрацията на
кладенците за индивидуално водовземане от подземните води на територията на
общината; оддържането и спазването на забраните и ограниченията в границите
на санитарно-охранителните зони на минералните води, публична общинска
собственост. Областните управители контролират изпълнението на тези
дейности. Те още контролират техническото състояние на хидротехническите
съоръжения - държавна собственост, на територията на съответната област.
Относими режими
Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови,
реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за:
регулиране на оттока; линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи.
Защитата от вредното въздействие на водите включва: защита от
наводнения; защита от ледови явления; защита на леглата и бреговете на реките
от ерозия; защита на бреговете от вълново въздействие; и др. Законът
разпорежда, че тази защита е оперативна и постоянна и се осъществява в
съответствие със Закона за защита при бедствия, аварийните планове и плановете
за защита при бедствия.
План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.
Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите ( 2000/60/ЕС) и
чл.159 ал.1 от Закона за водите, Планът за управление на речните басейни (ПУРБ)
се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му
публикуване. Първият План за управление на речния басейн в Дунавски район за
басейново управление беше публикуван в началото на 2010г. и обхваща периода
до 2015 г. Актуализацията на ПУРБ се изготвя съгласно работна програма, която
се публикува и обявява на обществеността за консултации. Съдържанието на
актуализирания ПУРБ се регламентира от чл.159 ал.2 на Закона за водите.
В Програмата за управление са предвидени конкретни мерки, насочен към
транспорта, за опазване на околната среда. Транспорт - замърсители от
автомобилен транспорт (магистрали и първокласни пътища), постъпващи във
водосбора на повърхностното водно тяло/поречие/ДРБУ; потенциално
замърсяване от корабоплаване.
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План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново
управление 2016-2021 г.
Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) се изготвя съгласно
чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на
основание чл. 146и от Закона за водите. Съгласно чл.146р от Закона за водите,
проектът на ПУРН се публикува и предоставя на обществеността за консултации и
писмени становища за срок от не по-малко от 6 месеца - удължен до 30.10.2016 г.
Закон за рибарството и аквакултурите
Обхват и основни понятия
Законът за рибарството и аквакултурите урежда отношенията, свързани със
собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните
ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни
организми.
Законът дефинира рибностопанските обекти. Те са собственост на
държавата и общините, на юридически и физически лица. Правото на собственост
върху рибните ресурси в тези обектите принадлежи на собственика на съответния
обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на рибния ресурс
по силата на договор или на друго правно основание. Правото на собственост
върху рибните ресурси в обектите и съоръженията за развъждане и отглеждане
на риба и други водни организми принадлежи на лицето, регистрирано по реда на
този закон, чл. 25.
Рибностопански обекти са: естествени води и водни обекти - по смисъла на
Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата
зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море
и българският участък на р. Дунав - по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и
вътрешните езера и блата; изкуствени водни обекти; и специализирани обекти за
аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.
Институционална рамка
Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието,
храните и горите, министъра на транспорта и министъра на околната среда и
водите приема Национална програма за рибарството и аквакултурите.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на
земеделието, храните и горите извършва управлението, наблюдението и
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контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни
организми. Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват
контрол по опазването на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в района на дейност на нейните структури, както и контрол
по спазване на правилата за любителски риболов при условията и по реда на този
закон и на Закона за горите. Към министъра на земеделието, храните и горите
като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и
аквакултури (НТСРА). Министърът упражнява контрола по опазването на
биологичното разнообразие на рибните ресурси.
Министърът на земеделието, храните и горите признава организации на
производителите на продукти от риболов, организации на производителите на
продукти от аквакултури, асоциации на организации на производителите,
междубраншови организации в сектора на рибарството, в съответствие с
европейското законодателство.
Изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед зоните за
аквакултури, аварийните зони и защитните нива за всеки отделен воден обект.
ИАРА осъществява мерки и дейности за опазването, възстановяването,
възпроизводството и поддържането на рибните ресурси. Контролът върху
ползването и опазването на рибните ресурси се упражнява от ИАРА чрез
оправомощени за това служители и от Изпълнителната агенция по горите във
водните обекти, ползвани за любителски риболов в района на дейност на нейните
структури и съгласно Закона за горите. Контрол върху ползването и опазването на
рибните ресурси в морските пространства и вътрешните водни пътища по смисъла
на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България по отношение на чуждестранните риболовни кораби се
упражнява и от Главна дирекция "Гранична полиция".
Закон за горите
Приложно поле и правни дефиниции
Законът за горите урежда обществените отношения, свързани с опазването,
стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел
гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските
екосистеми. Разпоредбите на този закон не се прилагат за: паркове и градини в
урбанизирани територии; горите и земите в националните паркове и в
резерватите; дървета от горскодървесни видове в земеделски територии, когато
не притежават характеристиките на гора; площите, заети с горскодървесна
растителност в обхвата на републиканските, местните и железните пътища.
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Горска територия по смисъла на ЗГ включва: горите, дефинирани в ЗГ;
долини, недървопроизводителни земи и други територии, предназначени за
горскостопанска дейност; карстови образувания, разположени в гори и земите
площи, които са в процес на възобновяване; защитни горски пояси с размери, помалки от определените като гора. Горските територии в съответствие с
преобладаващите им функции се делят на три категории: защитни (за защита на
почвите, водите, урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата
инфраструктура; горната граница на гората; защитните пояси, както и горите,
създадени по технически проекти за борба с ерозията); специални (защитени
територии и зони, разсадници, с консервационна стойност, около хижи и обекти
с религиозно значение и др.); и стопански.
Правото на собственост върху горските територии принадлежи на
физически и юридически лица, на държавата и на общините.
Горските територии са изключителна държавна собственост, когато са
определени за такива с друг закон. Публична държавна собственост са:
1. горските територии - държавна собственост, предоставени за
управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във
връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на
здравни, образователни и хуманитарни дейности;
2. горските територии - държавна собственост, попадащи в найвътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на
водоизточниците на минерални води по Закона за водите;
3. горските територии - държавна собственост в защитените територии по
смисъла на Закона за защитените територии;
4. горските територии - държавна собственост, включени в територии за
опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното
наследство;
5. защитните горски пояси;
6. семепроизводствените градини, клоновите колекции, географските
култури и дендрариумите, както и горските разсадници с национално
значение съгласно приложение № 2;
7. горските територии в 200-метровата ивица покрай границите на
Република България с държави, които не са членки на Европейския
съюз, както и горските територии, включени в границите на системите
и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите.
Горските територии - държавна собственост, извън посочените са частна
държавна собственост.
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Общинска собственост са горските територии, правото на собственост
върху които е възстановено на общините, както и тези, придобити от тях чрез
правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна
собственост.
Публична общинска собственост са горските територии - общинска
собственост: предоставени за управление на ведомства за изпълнение на
функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за
извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности; попадащи в найвътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на
минерални води по Закона за водите; попадащи в защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии; включени в териториите за опазване на
недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.
Адресати на ЗГ: Министерски съвет, министъра на земеделието, храните и горите,
Изпълнителната агенция по горите, Общински съвети и кметове на общини,
собственици и обединения на собственици
Режими
Закупуването от държавата на горски територии се извършва въз основа на
решение на Министерския съвет, с което се възлага на министъра на
земеделието, храните и горите да проведе процедура и да сключи договор за
покупка на поземлени имоти. Държавата може да продава горски територии частна държавна собственост: за прекратяване на съсобственост върху горски
територии между държавата и други съсобственици; когато с влязъл в сила общ
устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската
територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на
съществуващи урбанизирани територии.
Замяна на поземлени имоти в горски територии - частна държавна
собственост, с поземлени имоти в горски територии - собственост на физически,
юридически лица и общини, се извършва със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите. Замяна на поземлени имоти в горски територии частна държавна и общинска собственост, може да се извърши само в определени
в ЗГ случаи.
Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски
територии
Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна
на предназначението на територията се учредява за изграждане на съоръжения
на техническата инфраструктура; сгради и съоръжения, свързани с управлението,
възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от
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тяхната собственост: автомобилни горски пътища; заслони за обществено
ползване; ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
посетителски и информационни центрове, съоръжения за опазване на горите от
пожари; зооветеринарни и биотехнически съоръжения; станции и стълбове на
съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за
устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт,
реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години; съоръжения
и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни
ценности, и др..
Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок и
съответства на приетите за съответната територия горскостопански планове,
програми или планове за управление на защитени територии.
Категоризирането на горските територии, за които по реда на други закони
не са определени и въведени особени статути и режими, се извършва с областни
планове за развитие на горските територии и се конкретизира с
горскостопанските планове или програми. Тяхното прекатегоризиране се
извършва чрез промяна в приетите областни планове за развитие на горските
територии по заявление на собствениците, както и на заинтересовани
министерства и ведомства, общини, физически и юридически лица и при условия
и ред определени с наредбата по чл. 18, ал. 1.
Закон за опазване на околната среда
Обхват
Урежда обществените отношения, свързани с: 1. опазването на околната
среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората; 2.
съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика на страната; 3. опазването и ползването на
компонентите на околната среда; 4. контрола и управлението на факторите, които
увреждат околната среда; 5. осъществяването на контрол върху състоянието на
околната среда и източниците на замърсяване; 6. предотвратяването и
ограничаването на замърсяването; 7. създаването и функционирането на
Националната система за мониторинг на околната среда; 8. стратегиите,
програмите и плановете за опазване на околната среда; 9. събирането и достъпа
до информацията за околната среда; 10. икономическата организация на
дейностите по опазване на околната среда; 11. правата и задълженията на
държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на
околната среда.
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Обект
(1) компонентите на околната среда, които са: атмосферният въздух,
атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти,
минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи; (2)
факторите, които замърсяват или увреждат околната среда: естествени и
антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните
местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации,
както и някои генетично модифицирани организми.
Адресати на ЗООС
Министърът на околната среда и водите; изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда; директорите на регионалните
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ); директорите на басейновите
дирекции; директорите на дирекциите на националните паркове; кметовете на
общините, а в градовете с районно деление - и кметовете на районите; областните
управители. Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и
дейности са: на територията на една община - директорът на РИОСВ или кметът
на общината, а в градовете с районно деление - кметът на района; на територията
на една област - областният управител или директорът на РИОСВ; на територията
на няколко общини в обхвата на една РИОСВ - директорът на съответната
инспекция; на територията на няколко общини в обхвата на различни РИОСВ министърът на околната среда и водите.
Основни понятия
Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се
извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието
осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както
следва: 1. екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в
процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на
изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното
събрание; и 2. оценка на въздействието върху околната среда се извършва на
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно
приложения № 1 и 2 към ЗООС.
Режими
Съотносими към опазване и използване на водите и водните обекти,
опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите, опазване и ползване
на земните недра, опазване на атмосферния въздух, управление на отпадъците,
защитеното природно наследство режими, засегнати в ЗООС са:
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(1) режимите за опазване и използване на водите и водните обекти:
опазването и използването на водите и водните обекти се основават на
дългосрочна държавна политика. В нея освен за питейно-битови нужди, се
обхваща и благоприятното състояние и развитие на екосистемите и влажните
зони. В чл. 36 от ЗООС се регламентира използването на водите и водните обекти,
което може да бъде: (1) без разрешително; (2) с разрешително и (3) чрез
предоставяне на концесия.
(2) режимите за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на
почвите: съхраняване на качествата на почвите като среда за нормално развитие
на почвените организми, растенията и животните.
(3) режимите на опазване и ползване на биологичното разнообразие: на
опазване и защита подлежат видовете, местообитанията на видовете и
природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие.
Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по
начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения
и/или увреждане на неговите елементи.
Дивите растителни и животински видове се ползват по начин и със
средства, които гарантират благоприятното развитие на техните популации в
естествената им среда.
За опазването и ползването на горите, дивеча, рибите, билките, гъбите и
другите възобновими ресурси от дивата природа се изработват дългосрочни и
годишни планове и програми.
Органи:
Компетентни органи по смисъла на ЗООС са: (1) министърът на околната
среда и водите; (2) изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по
околна среда; (3) директорите на РИОСВ; (4) директорите на басейновите
дирекции; (5) директорите на дирекциите на националните паркове; (6) кметовете
на общините, а в градовете с районно деление - и кметовете на районите; (7)
областните управители.
Националното законодателство засяга защитеното природно наследство и в
ЗООС, който урежда обществените отношения, отнасящи се към защитеното
природно наследство, свързани най-вече със съхраняването на биологичното
разнообразие в съответствие с природната био-географска характеристика на
страната.
Закон за защитените територии
Обхват
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Урежда категориите защитени територии (в чл. 5 се определят шест
категории защитени територии), тяхното предназначение и режим на опазване и
ползване, обявяване и управление.
Обект
Системата от защитени територии в България като част от регионалната и
световната мрежа от такива територии в съответствие с международните
договори по опазване на околната среда.
Режими
Регламентира режима на опазване и ползване на защитените територии.
Според категорията на защитената територия са определени различни
забранителни режими, с цел опазване на защитените територии, а именно:
В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: (1)
тяхната охрана; (2) посещения с научна цел; (3) преминаването на хора по
маркирани пътеки, включително с образователна цел; (4) събиране на семенен
материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на
други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в
екосистемите; (5) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите,
увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
В националните паркове се забраняват: (1) строителство, освен на
туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни
съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и
обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на
съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения; (2)
производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
дейности в горите, земите и водните площи; (3) извеждане на голи сечи; (4)
използване на изкуствени торове и други химически средства; (5) внасяне на
неприсъщи за района растителни и животински видове; (6) паша на кози, както и
пашата в горите извън ливадите и пасищата; (7) събиране на билки, диворастящи
плодове и други растения и животни на определени места; (8) събиране на
вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; (9) нарушаване на
естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и
прилежащи територии; (10) дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при
регулиране на числеността на животинските видове; (11) спортен риболов и
риборазвъждане на определени места; (12) замърсяване на водите и терените с
битови, промишлени и други отпадъци; (13) бивакуване и палене на огън извън
определените места; (14) намеса в биологичното разнообразие; (15) събиране на
редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели; (16) други
----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

65

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и
плана за управление.
В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да
нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.
Мерки за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности
се допускат с разрешение на Министерството на околната среда и водите
съгласувано със собствениците на природните забележителности и други
заинтересовани институции.
В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение
на: (1) тяхната охрана; (2) посещения с научна цел; (3) преминаването на хора по
маркирани пътеки, включително с образователна цел; (4) събирането на семенен
материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на
други места; (4) провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или
възстановителни мерки.
В природните паркове се забраняват: (1) провеждане на гола сеч във всички
гори, с изключение на тополовите и нискостеблените гори; сливане на голи,
невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори,
с изключение на акациевите; (2) внасяне на неприсъщи за района растителни и
животински видове; (3) паша на кози освен на определени за това места; (4)
събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; (5)
замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; (6)
бивакуване и палене на огън извън определените места; (7) добив на полезни
изкопаеми по открит способ; (8) добив и първична преработка (обогатяване) на
метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химикобактериологични методи и цианиди; (9) дейности и строителство, които не са
разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и
устройствените и технически планове и проекти; (10) събиране на редки,
ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели; (11) добив на
ресурси от морето чрез драгиране и тралиране; (12) други дейности, определени
със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.
В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на
изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.
Органи
Обявяването и промените в защитените територии се извършват от
министъра на околната среда и водите. Предложения за обявяване на национални
и природни паркове се правят от министерства и ведомства, от общини и областни
управители, научни и академични институти и обществени организации, а за
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останалите категории защитени територии - и от всички заинтересовани
физически и юридически лица.
МОСВ и неговите регионални органи провеждат и осъществяват: (1)
управлението и контрола в защитените територии и (2) управлението, възлагането
на дейностите по поддържането и възстановяването, възлагането на туристически
дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените
територии - изключителна държавна собственост.
Регионални органи на МОСВ за защитените територии са дирекциите на
националните паркове и регионалните инспекции по околната среда и водите.
Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за
управление на Защитените зони
Обхват
Урежда условията и редът за разработване и утвърждаване на планове за
управление на защитените зони.
Предмет на плана за управление на защитена зона са: (1) типове природни
местообитания, местообитания и популации на видове животни (без птици) и
растения, които са предмет на опазване, или (2) определени местообитания на
видове птици, както и територии, в които по време на размножаване, линеене,
зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от определени
видове, които са предмет на опазване; (3) природозащитно състояние на
местообитанията и/или видовете - предмет на опазване и (4) мерки за
предотвратяване влошаването на условията в типовете природни местообитания
и в местообитанията на видовете, както и за предотвратяване застрашаването и
обезпокояването на видовете - предмет на опазване.
Мерки
Плановете за управление на защитените зони включват мерки за: (1)
забрана или ограничаване на дейности, противоречащи на екологичните
изисквания за опазване на конкретните местообитания и видове - предмет на
защита; (2) превантивни действия за избягване на предсказуеми неблагоприятни
въздействия; (3) поддържащи, направляващи и регулиращи дейности; (4)
възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове или на
популации на растителни и животински видове - предмет на опазване; (5)
осъществяване на научни изследвания, образователна дейност и мониторинг; (6)
социално-икономически механизми, насърчаващи опазването на местообитанията
и видовете - предмет на защита.
Органи
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Разработването на планове за управление на защитени зони се възлага от
министъра на околната среда и водите. Планове за управление на защитени зони
се разработват от държавни органи и техни поделения в сферата на своята
компетентност, от общини и техни сдружения, от научни и академични институти
и неправителствени екологични организации.
Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Обхват
Урежда условията и редът за разработване на планове за управление на
защитени територии. Планове за управление се разработват за: (1) национални и
природни паркове и (2) резервати и поддържани резервати.
Предмет на план за управление са дейностите в съответната защитена
територия в границите, определени със заповедта за обявяването й.
Предмет на обследване могат да бъдат биотични и абиотични компоненти
и антропогенни фактори в територии, съседни на защитената територия, когато:
(1) защитената територия е част от местообитание с европейско значение или
включено в списъци към международни конвенции в областта на биологичното
разнообразие; (2) се установи необходимост от изясняване на въздействието им
върху защитената територия; (3) това изрично е посочено в утвърдено по реда на
наредбата задание.
Показатели
Съдържанието на плановете за управление на защитените територии,
включва: (1) показатели на абиотичните и биотичните компоненти, както и методи
за определяне на стойностите им; (2) показатели за характеризиране на
настоящото ползване на защитената територия; (3) критерии за екологична оценка
на защитената територия; (4) изисквания, свързани със зониране или въвеждане
чрез плана на допълнителни норми, режими, условия или препоръки по ползване
на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия; (5) насоки за
приоритетните области, в които да се планират конкретни дейности; (6)
приложения към плана.
Органи
Разработването на планове за управление на защитени територии се
възлага от МОСВ или регионалните му органи при условията и по реда на ЗОП.
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Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000 на
България за многогодишния финансов период на ЕС 2014-2020
Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и
приоритетите за защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално
ниво и с това да се улесни интеграцията им в бъдещите програми за финансиране
от различни европейски финансови инструменти. Заложеното, в програмите,
финансиране за зоните по НАТУРА 2000 трябва да бъде в съответствие с мерките
от НПРД и източниците на финансиране за тези мерки, посочени в Рамката.
НПРД консолидира интересите, целите и приоритетите на различни
участници от различни сектори и едновременно с това води до обществен
консенсус относно значимостта на политиката по опазване на биологичното
разнообразие.
Българската Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 има
две специфични цели:
 Да се определят приоритетите за действие за ефективно управление на
Натура 2000 като цялостна мрежа от защитени зони;
 Да се остойностят разходите, необходими за управлението на мрежата.
Защитени зони от Натура 2000 обявени съгл. ЗБР.
Общият статутът на защита и управление на защитените зони от Натура 2000
е регламентиран в Закон за биологичното разнообразие. Те се обявяват за:
 опазване на типовете природни местообитания по Директива
92/43/ЕИО;
 местообитания на видове по Директива 92/43/ЕИО;
 опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО;
 опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене,
зимуване или миграция се струпват значителни количества птици.
Закон за туризма
Обхват
Урежда обществените отношения, свързани с: (1) управлението,
регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти; (2)
туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването,
устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното
управление; (3) правомощията на държавните органи, териториалните органи на
изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и
туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво
развитие на туризма.
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Обект
Туристическите дейности и туристическите обекти, изброени в чл. 3 от ЗТ,
съответно в ал. 1 и ал. 2; лицата, предоставящи туристически услуги.
Режими: (1) режими за регистрация за извършване на туристически
дейности; (2) режими за категоризация на туристическите обекти и (3) режими за
сертификация на прилежащите към местата за настаняване и самостоятелните
центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за
предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги.
Съгласно чл.59., ал.1, т.10 от ЗТ държавата подпомага финансово
устойчивото развитие на туризма чрез осигуряване на средства за изграждане и
поддържане на туристическите атракции, базирани на културните ценности по
Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и
развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии.
Чл. 119 от ЗТ определя кои туристически обекти подлежат на
категоризиране. Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за
хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения,
туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални
и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране
независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им. На
категоризиране подлежат и заведенията за хранене и развлечения, разположени
върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове.
Органи
Министерски съвет; Министър на туризма; Национален съвет по туризъм
(консултативен орган); Експертна комисия по регистрация на туроператори и
туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация и
сертификация на туристически обекти (ЕККСТО); областните управители;
общинските съвети; кметовете на общините; Общински експертни комисии по
категоризация на туристически обекти (ОЕККТО); общински консултативни съвети
по въпросите на туризма; организации за управление на туристическия район
(ОУТР).
Министърът на туризма разработва и поддържа Националния туристически
регистър като единна информационна система, която включва и Единната система
за туристическа информация. Националният туристически регистър съдържа
информация за: (1) вписаните туроператори и туристически агенти; (2)
категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за
хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения,
туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в
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тях; (3) организациите за управление на туристическите райони; (4)
туристическите сдружения; (5)туристическите информационни центрове;
(6)сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и
таласотерапевтични центрове; (7) правоспособните екскурзоводи; (8)
правоспособните планински водачи; (9) правоспособните ски учители и (10)
вписванията в Единната система за туристическа информация.
Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Обхват
Урежда организацията на Единната система за туристическа информация
(ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства,
поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния
туристически регистър (НТР), както и събирането, обработването, съхраняването
и предоставянето на статистическите данни за туризма, както и събирането и
съдържанието на туристическата информация.
Обект
НТР, статистически данни за туризма и туристическа информация.
Режими: режимите по вписване на съответните подлежащи на вписване
обстоятелства в ЕСТИ.
Органи
ЕСТИ се разработва съвместно от председателя на Държавната агенция по
туризъм (ДАТ) и председателя на Националния статистически институт (НСИ).
Закон за културното наследство
Приложно поле
Законът за културното наследство (ЗКН) урежда опазването и закрилата на
културното наследство на Република България. Разпореждането на ЗКН е, че
осигуряването на закрилата на културното наследство независимо от
местонахождението му е отговорност на държавата.
Основни норми
Културните ценности могат да бъдат публична и частна собственост: на
държавата, общините, на Българската православна църква и другите
регистрирани вероизповедания, както и на физически и юридически лица.
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Културните ценности, археологически обекти - всички движими и
недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се
или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за
които основни източници на информация са теренните проучвания; произхождащи
от територията и акваторията на Република България, са публична държавна
собственост.
Институционална рамка и адресати
Законът определя националната система по опазване на културното
наследство, която включва държавните и общинските органи за управление и
контрол на дейностите по опазване на културното наследство, музеите,
културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата,
както и Светия синод на Българската православна църква и централните
ръководства на другите регистрирани вероизповедания.
Министерският съвет ръководи и осъществява държавната политика в
областта на културното наследство.
В Министерството на културата се създава Инспекторат за опазване на
културното наследство, който осъществява контрол за спазването на изискванията
на този закон и на издадените въз основа на него актове.
Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е
държавен културен институт с национално значение и извършва дейност в
областта на опазване на недвижимото културно наследство, включително и
научноизследователска дейност по издирване и изучаване на недвижимото
културно наследство. Институтът е на бюджетна издръжка към министъра на
културата.
Кметовете на общини организират и координират осъществяването на
политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната
община. Те създават обществен съвет за закрила на културното наследство като
съвещателен орган към общината; могат да възлагат концесии за недвижими
културни ценности - общинска собственост.
Общинските съвети: приемат стратегия за опазване на културното
наследство на територията на съответната община в съответствие с националната
стратегия.
Относими режими на управление на собствеността
Декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като
недвижими културни ценности, както и отказът за деклариране, се извършва със
заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър
по предложение на директора на НИНКН, въз основа на предварителната оценка.
Предложението включва предварителна категоризация, класификация и
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временни режими за опазване на тези обекти. Статутът на недвижимите културни
ценности може да бъде следните категории, според тяхната културна и научна
стойност и обществената:
1. "световно значение" - вписаните в Списъка на световното наследство;
2. "национално значение" - културни ценности с изключителна стойност за
културата и историята на страната;
3. "местно значение" - свързаните с културата и историята на населени
места, общини или области;
4. "ансамблово
значение"
поддържащите
пространствената
характеристика и архитектурната типология на груповата ценност, към
която принадлежат.
Министерският съвет, със свое решение, може да предоставя безвъзмездно
за управление на ведомства и общини недвижими археологически културни
ценности - публична държавна собственост. Това се извършва с цел
осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни
ценности. Предоставянето на собственост за управление за срок до 10 години е
по предложение на министъра на културата.
Изводи
Крайбрежието на река Дунав обхваща разнообразни територии: гранична
река, градски и селски населени места, земеделски територии, горски територии,
защитени територии, водни обекти и транспортна инфраструктура. Тези
територии, в зависимост от техния статут – публична или частна собственост са с
разнообразни режим на управление и разпореждане. Водите на река Дунав в
границите на България и крайбрежието на река Дунав, граница и воден обект със
зона за защита - заливаемата ивица и горите в 200 метровата ивица на реката, е
публична държавна собственост.
Тук режимът на разпореждане със собствеността е ограничен и това може
да е бариера за инвестиции, които са от ключово значение за развитието на
крайбрежието и за отключване на потенциала на региона за социалноикономически растеж, свързан с реката. Разбира се, законодателството дава
възможност за инвестиции на публични фондове, за публично частно
партньорство и отдаване на концесии и тези възможности могат да бъдат
използвани от публичните актьори в региона – държавата и общините.
Необходимо е още да се постигне консенсус - на регионално, национално,
трансрегионално ниво, относно ключовите инвестиции в транспортна, енергийна
и екологична инфраструктура, свързани с реката, за да се насочат ресурси в
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развитието на Дунавския регион и да се засили неговото икономическо и културно
значение. Този процес може да се лидира от местни актьори.
Заинтересованите страни в региона следва да обсъдят и предложат
законодателни промени по отношение на режимите на ползване и разпореждане
с териториите по крайбрежието на река Дунав.
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РАЗДЕЛ III СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ИНТЕГРИРАНАТА ПРОСТРАНСТВЕНА
ПОЛИТИКА
3.1. Генезис и динамика в разбирането на понятията за пространствено
планиране и пространствено развитие
Според широкоразпространената дефиниция на Съвета на Европа,
публикувана в Тълковен речник по териториално развитие на Европейската
конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията
(СЕМАТ), от 2007 г., териториалното или пространствено развитие обозначава
еволюцията на териториите във всички техни измерения (икономическо,
социално, екологично и географско). В същия документ се отбелязва, че
пространственото планиране се отнася до метода, използван в публичния сектор
за повлияването на разпределението на хора и дейности в територии от различен
мащаб, както и разполагането на различни видове инфраструктура. За целите на
пространственото планиране е необходимо да се приобщят различни равнища на
управление и администрация, вкл. и в трансграничен и транснационален
контекст.
В Тълковния речник по териториално развитие интегрираното планиране се
дефинира като „процес, който се състои в обединяване на различните видове
секторно планиране на различните нива, за да може да се вземат стратегически
решения и да се разполага с обобщена визия за ресурсите и тяхното
предназначение“. При отчитане наличието на широк спектър от фактори
(икономически, социални, екологични и др.), интегрираното планиране търси
решения в областта на устройството на територията и благоустройството.
Планирането представлява система от инструменти за анализ и оценка на
съществуващите ресурси и формулиране на визия за насочването им към
осъществяването на набор от средно- и дългосрочни цели. В цикъла на
управление, етапът на планиране има проактивни функции и създава рамка за понататъшното формулиране и изпълнение на политики на всички равнища.
Един от първите европейски документи, които тематизират концепцията за
пространствено планиране, е Европейската харта за регионално/пространствено
развитие, приета на 20 май 1983 г. в испанския град Торемолинос, по инициатива
на Съвета на Европа. В документа се излага дефиниция на пространственото
планиране, според която то дава „географски израз на икономическите,
социалните, културните и екологичните политики на обществото“. Комплексният
характер на пространственото планиране се допълва от факта, че то е
едновременно „научна дисциплина, административна техника и политика,
създадена като интердисциплинарен и всеобхватен подход, насочен към
балансирано регионално развитие и физическа организация на пространството“.
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Хартата определя демократичността, всеобхватността и интегрираният подход,
функционалността и дългосрочността като основни характеристики на
новаторската по това време концепция.
Не на последно място, следва да се отбележи, че тъкмо Европейската харта
за регионално/териториално планиране прави опит за опис на основополагащите
цели, пред които е изправена нововъзникващата идея за пространствено
планиране. На първо място, пространственото планиране трябва да спомогне за
балансиране на социално-икономическото развитие на регионите, като стимулира
растежа в изоставащите и предефинира ролята на най-добре представящите се
райони. На второ място, пространственото развитие трябва да подобри качеството
на живот на гражданите. На следващо място, пространственото планиране цели
разумното управление на природните ресурси и защитата на околната среда, като
се стреми към равновесие между съхраняването на наследството и неговото
експониране. Четвъртата и последна цел на пространственото планиране е
свързана с рационалното използване на земята. В заключение, Хартата
класифицира обектите на пространственото планиране в седем основни групи:
селски, градски, погранични, планински райони, региони със структурни
слабости, региони в упадък, крайбрежни райони и острови.
В тематичен доклад, публикуван през 2008 г., Икономическата комисия на
ООН за Европа стъпва върху определението на Cullingworth/Nadin и дефинира
пространственото планиране като дейност, свързана с „проблема на
координацията или интеграцията на пространственото измерение на секторните
политики чрез териториално-базирана стратегия“. В документа се заявява още,
че пространственото планиране е значително по-комплексно от регулирането на
земеползването, тъй като адресира наличието на неуредени въпроси и
противоречия сред секторните политики, като например конфликтните зони
между политиките за икономическо развитие, екология и социална кохезия.
Според Икономическата комисия, преобладаващо пространственото развитие е
насочено към средно- и дългосрочно целеполагане и стратегическо планиране по
отношение на територии.
За първи път, необходимостта от въвеждане на пространствено измерение
в политическия дневен ред на Европейската общност е тематизирана в края на 80те години на 20-ти век, като част от законодателството, свързано с Европейските
структурни фондове (чл. 10 от регламента за Европейския фонда за регионално
развитие от 1988 г. допуска финансиране на дейности, имащи за цел да
идентифицират необходимите елементи за установяване на стратегия за
капитализиране на територията на Общността). На среща през 1989 г.
европейските министри с ресор регионална политика и благоустройство вземат
решение за стартирането на систематизирани усилия за включване на
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териториалното измерение в политиките на Общността. Тяхното послание е
подкрепено и от Европейския парламент, който година по-късно одобрява
аналогична резолюция. На практика, това нововъведение в общностния дискурс
се случва в по-широкия контекст на осъщественото разширяване на юг, в резултат
на което за първи път в историята на европейската интеграция стават видими
икономически и социални дисбаланси на регионален принцип.
Всъщност, пробив в налагането на понятието за пространствено развитие
настъпва през май 1999 г., когато на публичното внимание е представена първата
по рода си европейска стратегия с наименование „Европейска перспектива за
пространствено развитие17. Към балансирано и устойчиво развитие на
територията на Европейския съюз“. Документът няма правнообвързваща сила и
предлага рамка за формулиране на политики за по-добра координация между
секторните политики, имащи въздействие върху пространственото развитие. В
продължение на политическите принципи, приети на министерско равнище през
1994 г.,
Европейската
перспектива
въвежда
понятието
за
пространствено/териториално развитие като измерение със значим принос върху
постигането на целите за икономическо и социално сближаване.
От 90-те години на миналия век насам развитието на териториите се
превръща в интегрален елемент на основната инвестиционна политика на ЕС –
Политиката за икономическо, социално и териториално сближаване (Кохезионна
политика). Тя е еманация на една от най-важните цели на ЕС, свързана с
намаляването на различията между регионите, със специален фокус върху
селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, както и
регионите, засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или
демографски условия.
Разбирането на понятието за пространствено развитие и управление на
територията включва три елемента: анализ на наличните ресурси и изходната
ситуация, потребностите и очакванията на местните общности по отношение на
капитализирането на ползите от наличните ресурси, както и структура на
институционалния процес и резултатите от него.
В началото на новото хилядолетие (2003 г.), в период на преструктуриране
на институционалната рамка за планиране за страните от Източна Европа,
Икономическата комисия на ООН за Европа прави каталог от изисквания, респ.
препоръки, за ефективно пространствено планиране:

17 ESDP. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development
of the Territory of the European Union.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/s
um_en.pdf
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Постигане на по-добър баланс в употребата на земите и гъстотата по
отношение на градските структури, осигуряващи осъществяването на
градските функции, с цел намаляване на необходимостта за пътуване,
работа и правене на бизнес на по-големи дистанции; при това,
ефикасността в начина на ползване на земята трябва да е в синхрон със
социалното благоденствие и спецификите на околната среда;
Възстановяване
и
модернизация
на
градските
центрове,
характеризиращи се с висока концентрация на функции, в т.ч.
жилищни, бизнес, забавления и др.;
Стимулиране и подкрепа на възстановяването на жилищни имоти чрез
иновативно финансиране, технологични и законодателни инициативи,
както и авангардни демонстрационни проекти с изследователска
добавена стойност;
Стимулиране на общественото участие и ангажимента на местните
общности в подкрепа на политиките и програмите за планиране;
утвърждаване на местната идентичност чрез създаване на обществени
пространства за комуникация и съхраняване на културните ресурси;
Обособяване на зони за културни преживявания и рекреация, но при
осигуряване защита на естествените хабитати и екосистеми;
Осигуряване на водоснабдяване и канализация, изграждане на
ефективна и модерна система за управление на отпадъците;
Подобряване и разширяване на транспортната система в съответствие с
предизвикателствата на градските икономики; разработване на мерки
за енергийна ефективност и на варианти за алтернативни начини за
придвижване и транспорт (UNECE. Spatial Planning. Key Instrument for
Development and Effective Governance with special reference to countries
in transition. New York and Geneva, 2008).

През 2007 г. европейските министри на градоустройственото развитие и
териториалното сближаване приемат документ с наименование „Териториална
програма на Европейския съюз. Към по-конкурентоспособна и устойчива Европа с
различни региони“. На практика, с този документ се добавя териториалният
компонент на концепцията за сближаване в ЕС. В програмата е записано, че
„териториалното сближаване може да се постигне единствено с интензивен и
непрекъснат диалог между всички заинтересовани страни в териториалното
развитие“, който се нарича териториално управление.
Принципите в пространственото развитие са ясно формулирани в документ,
приет като резултат от 12-тата сесия на Европейската конференция на
министрите, отговорни за регионалното планиране, провела се на 7-8 септември
2000 в немския град Хановер. „Водещи принципи за устойчиво пространствено
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развитие на европейския континент“ съдържа каталог с 10 принципи за
балансирано регионално развитие, които да направляват развитието на
политиката за устойчиво пространствено развитие:
 Популяризиране на териториалното сближаване чрез по-балансирано
социално и икономическо развитие на регионите и подобрена
конкурентоспособност;
 Стимулиране на развитие, генерирано от градските функции, и
подобряване на връзката между град и село;
 Промотиране на по-балансирана достъпност;
 Осигуряване на достъп до информация и знание;
 Намаляване на тежестите върху околната среда;
 Валоризация и защита на природните ресурси и природното наследство;
 Превръщане на културното наследство във фактор за развитие;
 Осигуряване на енергийни ресурси и енергийна сигурност;
 Стимулиране на високо качество и устойчив туризъм;
 Ограничаване на въздействието на природните бедствия.
На практика, тези принципи подчертават всеобхватния характер на
политиката за пространствено развитие, като изброяват секторните политики,
включени в нейния обхват – регионално развитие и устройство на територията;
транспорт; екология и енергетика; туризъм; гражданска защита.
В допълнение към това, документът предлага варианти на политиката за
пространствено развитие според вида на територията, където ще се прилага.
Диференцира се между райони с културно наследство, градски и селски райони,
планински местности, крайбрежни райони и острови, еврокоридори, заливни
равнини и водни ливади, изоставени индустриални и военни обекти и погранични
региони.
Крайбрежните региони са специфични територии, представляващи фокус
на интерес за развитие на множество секторни политики – икономика, индустрия
и търговия, енергетика, транспорт и логистика, управление на водните ресурси и
не на последно място туризъм и култура. Широтата на дейностите и
разнообразието от ресурси изисква прилагането на интегриран подход при
управлението на тези територии, а политиката за пространствено развитие
предлага адекватен инструментариум за това. Според препоръките на министрите
от Съвета на Европа, обхватът на пространственото планиране трябва да включва
не само зоните с непосредствен излаз на водния басейн, но и т.нар. хинтерланд.
Съгласно предоставената в документа дефиниция, концепцията за интегрирано
управление на крайбрежните територии „има за цел да вземе под внимание
взаимодействието между икономически дейности и социално-екологични
----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

79

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

изисквания при използването на природните ресурси в района и в резултат на това
да улесни процеса на вземане на решения при оценяването на инвестициите“.
Допълва се, че интегрираното управление на крайбрежните територии трябва да
бъде обвързано с принципите на регионалното планиране и да бъде прилагане на
всички хоризонтални и вертикални равнища.
Особено внимание трябва да се обърне и на пограничните райони, които
формират специфични предизвикателства в контекста на европейската
интеграция. Нарастващият брой на трансграничните обединения увеличават
реципрочната необходимост от изпълнение на съвместни мерки за
пространствено развитие от страна на съответните местни, региони и национални
власти. Те могат да са свързани с развитието на трансгранични транспорт и
телекомуникационна инфраструктура, съвместната валоризация на културното и
природно наследство, предоставянето на трансгранични услуги в публичния и
частния сектор, стимулирането на трансграничната заетост, справянето с
трансграничното замърсяване и екологичните проблеми, дългосрочното
планиране на трансгранични структури като еврорегиони и конурбации.
В България терминът за пространствено планиране се въвежда с
измененията на два закона през 2012 г.: Закон за устройство на територията (ЗУТ)
и Закон за регионалното развитие (ЗРР). Промяната в Закона за устройство на
територията е свързана с появата на концепции и схеми за пространствено
развитие, заменящи съществуващите дотогава устройствени схеми и планове. Чл.
10 от ЗУТ гласи, че „изискванията към устройството на териториите се определят
с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в
съответствие с действащата нормативна уредба“.
Чл. 1 от ЗРР определя обхвата на компетентност на нормативния акт: „1.
планирането,
програмирането,
управлението,
ресурсното
осигуряване,
наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете
и програмите за провеждане на държавната политика за регионалното развитие;
2. планирането на пространственото развитие на територията на национално и
регионално равнище. По-нататък се постановява, че „държавната политика за
регионално развитие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано
развитие на районите и общините и обхваща система от нормативно
регламентирани документи, ресурси и действия на компетентните органи,
насочени към: 1. намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните
различия в степента на икономическото, социалното и териториалното развитие;
2. осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на
заетост; 3. развитие на териториалното сътрудничество. Освен това, в чл. 3 от
ЗРР се експлицира кохерентността и координацията между националната
политика за регионално развитие и Националната концепция за пространствено
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развитие. Посочват се още веднъж целите на пространственото планиране чрез
система от нормативно регламентирани документи (чл. 3, ЗРР):
1. интегриране в европейското пространство;
2. развитие на балансирана полицентрична мрежа и интегрирано
градско възстановяване и развитие;
3. териториална свързаност и достъп до обществени и частни услуги;
4. устойчиво развитие и съхранено природно и културно наследство;
5. подобряване
състоянието
на
специфични
територии
с
неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски
характеристики;
6. насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и
иновациите;
7. териториална интеграция на трансграничните райони и на
транснационално ниво;
8. намаляване на риска от бедствия в застрашените територии.
Чл. 100 от Закона за устройство на територията съдържа легална
дефиниция на планирането на пространственото развитие. Според нея, то
„обхваща разработването и актуализацията на система от документи за
пространствено развитие на национални и регионално равнище, определящи
стратегия за интегрирано пространствено развитие, при отчитане на
териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие“.
3.2. Стратегическо планиране на пространственото развитие на европейско
равнище
На европейско равнище съществуват множество концептуални и
стратегически документи, които чертаят рамката на пространственото планиране
и на политиката за пространствено развитие. Необходимо е да се подчертае, че
през 80-те и 90-те години на миналия век Съветът на Европа има ключова роля в
процеса по дефиниран на идеята за пространствено развитие. От разкриването на
историческата перспектива за завършването на обединяването на Европа насам,
Европейският съюз разработи поредица от актове и документи с отношение към
практическото приложение на пространственото планиране/развитие в микса от
европейски политики.
Европейска перспектива за пространствено развитие (1999)
Безспорно е, че „Европейската перспектива за пространствено развитие.
Към балансирано и устойчиво териториално развитие на Европейския съюз“
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представлява най-важната и ключова стъпка към промяната на парадигмата и
лансирането на териториалното/пространствено измерение в процеса на правене
на политики в ЕС. Документът олицетворява постигането на консенсус между
националните държави и Европейската комисия по отношение на целите и
подходите за бъдещото развитие на територията в рамките на Съюза.
Съгласно документа, политиките за пространствено развитие следва да
популяризират устойчивото развитие в Европейския съюз чрез създаване на
балансирана пространствена структура. При това, държавите членки трябва да
прилагат приетите от ресорните министри през 1994 г. политически насоки за
пространствено развитие, а именно: развитие на балансирана и полицентрична
градска система и нови връзки между градските и селските райони; осигуряване
на равнопоставеност на достъп до инфраструктура и знание; устойчиво развитие,
добро управление и защита на природното и културно наследство. В допълнение,
документът идентифицира редица варианти на политики, обединени около
горните приоритети.
В съответствие с определението, наложено в емблематичния Доклад на
Брундтланд на ООН, устойчивото развитие се разбира като обхващащо не само
екологосъобразно икономическо развитие с грижа за настоящите ресурси , които
да бъдат на разположение и за бъдещите поколения, но също така и като
включващо идеята за балансирано пространствено развитие. Това означава
съчетаване на социалните и икономически цели за пространственото развитие с
екологичните и културните функции на региона и, следователно, допринася за
устойчиво и в по-балансирано териториално развитие.
Европейският документ селектира четири ключови сфери с въздействие
върху пространственото развитие в рамките на ЕС. На първо място, това са
градските територии, където е концентриран най-голям дял от населението в
европейските държави. Балансираният подход предвижда преструктуриране на
свързаността между градовете и селските райони. На второ място, селските
райони, които са застрашени от обезлюдяване и маргинализация. Балансираният
подход предвижда създаване на условия за защита на земята, природните ресурси
и местните екосистеми. На трето място сред сферите с влияние върху
пространственото развитие се нарежда транспортът. Основната импликация в
този случай се състои в неравномерното разпределение по отношение на
наличността и качеството на транспортна инфраструктура. На четвърто място е
поставено природното и културното наследство. За да допринесе за устойчивото
развитие, европейската политика за пространствено развитие следва да си
постави за търси баланс между свръхексплоатацията на ресурсите и дефицитите
при тяхната валоризация.
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Не на последно място, Европейската перспектива за пространствено
развитие очертава профила на общностните политики, чиято имплементация се
характеризира с териториално въздействие, а именно: Обща селскостопанска
политика, Политика за защита на конкуренцията, развитие на Трансевропейски
мрежи, Политика за околна среда, Научни изследвания и технологично развитие.
Разбира се, централно място в този микс от европейски политики заема
Политиката за сближаване, както и системата на Европейските структурни и
инвестиционни фондове като основни финансови инструменти за реализиране на
гореизброените политики.
Някои европейски политики се реализират чрез финансиране на
инфраструктурни проекти, които оказват пряко въздействие върху територията.
Такъв е случаят например с трансевропейските мрежи, по-специално в
секторите транспорт и енергетика, както по отношение на линейната
инграструктура (напр. магистрали, линии на високо напрежение) и
инфраструктура, свързана с местоположението (напр. логистични центрове,
електроцентрали).
Редица политики използват пространствени категории, например при
изпълнението на правни разпоредби в областта на опазването на околната среда
(напр. райони, избрани за защита на дадени местообитания и видове на фауната
и флората под мрежата „НАТУРА 2000“), в разпределението на специфични
помощни средства или при определянето на някои елементи в програми за
финансиране.
В рамките на някои политики, пространствените елементи се вземат
предвид, за да се установи функционални взаимозависимости и да се подчертаят
областите на синергии. По този начин изследванията в областта на транспорта
разглеждат взаимодействията между използването на територията и търсенето на
транспорт или изискванията за устойчива мобилност по отношение на избора на
вид транспорт. Регионална политика насърчава регионалните иновационни
стратегии, съобразени с местните нужди; енергийната политика се занимава с
използване на слънчевата енергия в хармония с градоустройството цели.
Редица дейности на ЕС включват интегрирани и многосекторни подходи със
силно пространствено измерение. Това важи инициативата за транснационално
сътрудничество в областта на пространствено развитие; политиката за
интегрирано развитие на селските райони и демонстрационната програма за
интегрирано управление на крайбрежните зони.
Фокусирайки се върху трансграничния и транснационалния характер на
европейските политики, перспективата насърчава хоризонталното и вертикалното
сътрудничество между равнищата на управление, предупреждавайки
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регионалните и местни власти, че ще работят отвъд националните граници, при
зачитане на водещия принцип за субсидиарност.
Допълнително предизвикателство пред пространственото развитие в ЕС е
свързано с гарантирането на баланс между мерките за развитие/сближаване и
мерките за защита като част от рамката на политиката за пространствено
развитие. Политика, насочена преимуществено към сближаване, би довела до
икономическо отслабване на добре представящи се региони, като едновременно
с това увеличи дистанцията и зависимостта на по-малко облагодетелстваните
региони. Фокусирането върху дейности за защита, от друга страна, е свързано с
риск от стагнация и забавяне на модернизацията.
Европейските политики с въздействие върху пространственото развитие
следват няколко основни цели:
 развитие на полицентрични и балансирани градски системи и укрепване
на партньорството между градските и селските райони, вкл.
преодоляване на дуализма между града и провинцията като
анахронизъм;
 насърчаване на интегрирани транспортни и комуникационни
концепции, които подпомагат полицентричното развитие на
територията на ЕС; регионално адаптирани решения за достигането на
паритет на достъпа до инфраструктурата и знанията;
 развитие и опазване на природното и културно наследство чрез мъдро
управление, допринасящо както за запазването и задълбочаването на
регионалните идентичности, така и за поддържането на природното и
културното многообразие на регионите и градовете на ЕС.
Освен изброяването на общоевропейските цели, „Европейската
перспектива за пространствено развитие“ съдържа 60 предложения за конкретни
цели и варианти на политиката за всяка една от гореизброените три политически
насоки за пространствено развитие. Опциите следва да бъдат избрани с оглед на
местните специфики, а предоставеният избор формира значима част от
добавената стойност на документа.
В редица други общоевропейски документи също се обръща сериозно
внимание на териториалното измерение на Кохезионната политика и на
значението на градските центрове за постигане на териториално развитие. В тези
документи се лансира отново концепцията за полицентрично развитие на градове
– полюси на растеж. Разчита се чрез полицентризма да се подобри общата картина
на териториалното развитие и да се балансира развитието на регионите.
В обобщение, формулираната на европейско равнище политика за
териториално сближаване следва да се изпълнява в тясно сътрудничество между
институции и заинтересовани страни на всички равнище в системата за
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многостепенно управление. Тя е посветена на постигането на три основни цели:
1) икономическо и социално сближаване; 2) съхраняване и управление на
природните ресурси и културното наследство; 3) гарантиране на по-балансирана
конкурентоспособност на европейската територия. Макар и без правна сила,
Европейската перспектива за пространствено развитие поставя балансирания
подход за териториално развитие в центъра на политическото целеполагане на
Съюза за предстоящите десетилетия. Повече информация за документа може да
бъде намерена в Приложение 1.
Европейска конвенция за ландшафта (2000)
Конвенцията е приета през 2000 г. на среща на Комитета на министрите на
Съвета на Европа в Страсбург. Като продукт на процеса по междуправителствено
сътрудничество в рамките на международната организация, документът
представлява инструмент за опазване, управление и планиране на всички
ландшафти в Европа.
Ландшафтът се определя като зона, такава, каквато се възприема от
хората, чийто облик е резултат от действия и взаимодействия между природни
и/или човешки фактори. В тази връзка, политиката за ландшафта в измеренията,
свързани с планирането, управлението и опазването на ландшафти, включва
формулирането на общи принципи, стратегии и насоки от страна на
компетентните институции. Обхватът на конвенцията се простира върху всички
страни членки на Съвета на Европа, като тяхно право е да уточнят териториите,
спрямо които ще се прилагат разпоредбите на документа (природни, градски,
крайградски и селски зони, включително земи, вътрешни води и морски зони).
Участващите в Европейската конвенция за ландшафта държави се
ангажират с прилагането на четири общи мерки, а именно:
 да признае законово ландшафтите за основен компонент от
заобикалящата среда на хората, израз на многообразието на тяхното
споделено културни и природно наследство, и основа на тяхната
идентичност;
 да създава и прилага политики за ландшафта, насочени към опазване,
управление и планиране на ландшафта чрез приемане на конкретните
мерки, посочени в конвенцията;
 да установи процедури за участие на обществеността, местните и
регионалните органи и други заинтересовани страни в определянето и
прилагането на политиките за ландшафта, посочени в конвенцията;
 да интегрира ландшафта в своите регионални и градоустройствени
политики, политики в областта на културата, околната среда, селското
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стопанство, социалната сфера и икономиката, както и във всички други
политики с възможно пряко или непряко въздействие върху ландшафта.
Устойчива Европа за по-добър свят: Стратегия на Европейския съюз за
устойчиво развитие (2001)
Стратегията е приета на срещата на Европейския съвет в Гьотеборг през
2001 г., по инициатива и предложение на Европейската комисия, идващо в
резултат на срещата на европейските лидери в Хелзинки две години по-рано.
Документът се контекстуализира в актуалните по това време опити на Съюза да
постигне целите на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност и да приеме
водеща роля в глобалния процес за налагане на устойчивостта в дневния ред на
държавите и международните организации.
Стратегията на ЕС има за цел да предостави положителна и широко приета
визия за бъдещето на Съюза: „визия за общество, което е по-проспериращо и
справедливо, което обещава по-чиста, сигурна, здравословна околна среда –
общество, което допринася за по-добро качество на живот за нас, нашите деца и
внуци“. Смята се, че за постигането на тази цел на практика е нужно
икономическият растеж да подкрепя социалния прогрес и опазването на околната
среда. Допълнително, социалните политики трябва да бъдат в основата на
икономическите дейности, а екологичните политики да се характеризират с
висока степен на ефективност на разходите. Необходимо е да се подчертае, че
стратегическият документ за устойчиво развитие е създаден не само за да очертае
проблемите и предизвикателствата пред европейските държави по отношение на
устойчивото развитие, но и да послужи като стимул за институционална адаптация
и модернизация на процеса на правене на политики. В обобщение се посочва, че
„ясни, стабилни, дългосрочни цели ще породят очаквания и ще създадат условия,
при които бизнесите ще имат увереност и сигурност да инвестират в иновативни
решения и да разкриват нови, висококачествени работни места“.
В продължение на стратегията за устойчиво развитие на ЕС, няколко години
по-късно Комисията публикува чернова на Декларация относно водещите
принципи за устойчиво развитие (2005). В нея се съдържат четири ключови
цели, чиято значимост е припозната от държавите членки на общността: защита
на околната среда; социално равенство и сближаване; икономически
просперитет; изпълнение на международните отговорности. Във връзка с
концепцията за пространствено развитие, трябва да се отбележат най-вече два от
водещите принципи. Първият е свързан с насърчаването на кохерентност на
политиките и управлението. От една страна, това означава създаване на условия
за взаимна обвързаност и синергии между европейските политики; от друга
----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

86

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

страна, налице е препоръка за затвърждаване на връзките между отделните
равнища на планиране/управление по вертикал и хоризонтал.
Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие (ESPON18),
(2002)
Европейската мрежа за наблюдение на пространственото развитие ESPON е
създадена през 2002 г. като програма за приложна наука в сферата на
териториалното развитие, имащо отношение към разходването на средства по
линия на Европейските структурни фондове. Освен държавите членки на ЕС,
достъп до програмата първоначално имат Норвегия и Швейцария, а впоследствие
Исландия и Лихтенщайн. Причината за създаването на програма ESPON се корени
в нуждата на ангажираните с вземането на решения институции на всички
равнища от систематизирани данни и научни доказателства във връзка с
планирането/развитието на териториите и въздействието на релевантните
политики върху последните. Ролята на мрежата и генерираното знание е от
ключово значение за ефективността на процеса по оценка и формулиране на
териториални политики в ЕС.
Дейностите, финансирани по програма ESPON, варират от провеждането на
проучвания до събирането на териториални данни под формата на статистика,
анализи и картографиране. Резултатите от програмата предоставят достоверен
източник на сравнима информация, която служи като база за оценяване на
конкурентоспособността и устойчивото развитие в рамките на Съюза. За периода
2014-2020 г. ESPON поставя акцент върху подкрепата и подобряването на
ефективността на Кохезионната политика на ЕС и други секторни политики,
финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и
националните бюджети на участващите държави. На практика, настоящото
издание на програмата е трето поред.
Научно-приложният характер на програма ESPON обуславя релевантността
й по отношение на стратегическото планиране на пространственото развитие на
европейско равнище. Разработването на европейската стратегическа рамка в
областта на пространственото развитие се базира на изводите от извършените в
рамките на инициативата дейности.
В проектите на ESPON полицентричното развитие като приоритет на
пространственото развитие е представено от мрежата от функционални градски
зони (Functional Urban Areas) в европейското пространство.

18
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Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове (2007)
Хартата за устойчиви европейски градове е съгласувана по повод на
неформалната среща на министрите, отговарящи за развитието на градските
райони и териториалната кохезия на 24-25 май 2007 г. в немския град Лайпциг.
Правителствените представители на европейските държави припознават
градовете като икономически, социален и културен актив. Те препоръчват
използването на подходи от политиката за интегрирано развитие на градските
райони като процес, при който се координират пространствените, секторните и
времеви аспекти на основни области от градската политика.
Допълнителен принос на Лайпцигската харта се състои в препоръката за
изготвяне на програми за интегрирано развитие на градските райони. Тези
инструменти за дългосрочно планиране би следвало да опишат силните и слабите
страни на градовете и кварталите, да определят целите и визия за развитие, да
координират йерархичната система от планови документи, да гарантират
целесъобразността на насочените инвестиции, да координират и съсредоточат в
пространствено отношение използването на средства от публични и частни
източници и др.
Не на последно място, министрите подчертават необходимостта от фокус
върху изостаналите квартали в контекста на града като цяло. Разбира се, това
включва широк спектър от мерки и инициативи, вариращи от разработването и
прилагането на стратегии за подобряване на физическата среда, през политики
за жилищно осигуряване и преодоляване на социалните различия до насърчаване
на ефективен градски транспорт на достъпни цени.
В края на хартата се заявява, че политиката за развитие на градските
райони и стимулите за иновативни решения трябва да се определят на национално
равнище, но е налице необходимост от сътрудничество и съвместни дейнствия с
други равнища на управление.
„Европа 2020“: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
(2010)
„Европа 2020“ е основната рамка за стратегическо развитие на Европейския
съюз за десетилетието между 2010 и 2020 г. Документът е наследник на
Лисабонската стратегия, за която се твърди, че не е постигнала голяма част от
амбициозните си цели, в т.ч. превръщането на ЕС в най-конкурентоспособната
икономика до 2010 г. „Европа 2020“ залага три водещи приоритета, основани на
три вида растеж:
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интелигентен растеж за изграждане на икономика, основаваща се на
знания и иновации;
 устойчив растеж за насърчаване на по-екологична и поконкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на
ресурсите;
 приобщаващ растеж за стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
Освен това, в стратегията се уточнява, че Кохезионната политика на ЕС
(като най-широкомащабната илюстрация на усилията на ЕС за пространствено
развитие) „ще остане в центъра на „Европа 2020“, за да се осигури
мобилизирането и насочването на цялата енергия и възможности за постигане на
приоритетите на стратегията“, както и че „политиката за сближаване и нейните
структурни фондове, важни сами по себе си, са ключов механизъм за постигане
на приоритетите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в държавите
членки и регионите“.
За да гарантира, че всяка държава членка ще адаптира стратегията към
своите национални специфики, Европейската комисия предлага европейските
цели да бъдат претворени в национални (напр. Стратегията „България 2020“).
Зелена книга за териториално сближаване. Да превърнем териториалното
многообразие в предимство (2008)
През 2008 г. Европейската комисия публикува Зелена книга, чрез която
подсилва значението на третото измерение на Кохезионната политика и инициира
обществена дискусия по основните параметри на териториалното сближаване.
Комисията експлицира взаимовръзката между социално-икономически напредък
и екологична устойчивост при дефинира на целите на териториалното
сближаване: „с по-балансирано и устойчиво развитие, съдържащо се в понятието
за териториално сближаване, ще се постигне по-равномерно и устойчиво
използване на даденостите, което ще доведе до икономическа полза поради
намаляването на пренаселеността и натиска върху разходите, което, от своя
страна, ще окаже благотворно въздействие както върху околната среда, така и
върху качеството на живота“.
В края на Зелената книга са изложение няколко основни въпроса за
обсъждане, свързани с обхвата на териториалното сближаване, мащаба на
дейностите, същност на териториалното сътрудничество и териториалните
партньорства, както и подобряване на разбирането за териториално сближаване.
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Декларация от Толедо по въпросите
възстановяване и развитие (2010)

на

интегрираното

градско

През 2010 г., по време на неформална среща на ресорните министри от
държавите членски на ЕС, в испанския град Толедо е приета Декларация за
градско развитие, която доразвива понятието за пространствено развитие.
Документът дискутира предизвикателствата пред развитието на европейските
градове и ролята на градското измерение в контекста на одобрената
стратегическа рамка „Европа 2020“. Декларацията от Толедо поставя фокус върху
интегрирания подход за градско развитие, като разглежда градската структура
като синхрон между време и пространство. За да се приложи интегриран метод
на управление, е необходимо да се намери подходящ баланс за организиране на
дейностите, свързани с времевото измерение – кратко-, средно- и дългосрочно
планиране, от една страна, както и на тези, свързани с пространственото
измерение – местно, регионално, трансгранично, трансрегионално и т.н.), от
друга. Освен това, документът зове за засилване на териториалното, вкл.
градското, измерение в обхвата и целите на Кохезионната политика за ЕС през
следващите програмни периоди.
Добавената стойност на Декларацията от Толедо се корени във факта, че
кристализира връзката между пространственото и регионалното развитие
посредством концепцията за интегрирано градско възстановяване и присъщите й
инструменти. Под термина се разбира „планиран процес, който трябва да
надхвърля частичните обхвати и методи, били норма досега, за да адресира града
като функционираща цялост заедно с неговите части като компоненти на
цялостния градски организъм“. Целта е да се достигне до равновесие в
комплексността и разнообразието на социалните, икономическите и градските
структури, като същевременно се стимулират по-ефикасни екологични политики.
Стратегия на ЕС за Дунавския регион (2010)
Стратегията на ЕС за Дунавския регион е макрорегионална стратегия,
приета от Европейската комисия през декември 2010 г. и одобрена от Европейския
съвет през 2011 г. Стратегическият документ е разработен от Комисията,
съвместно с държавите и заинтересованите страни от Дунавския регион, за да
отговори на общите предизвикателства. Стратегията има за цел да създаде
синергии и координация между политики и инициативи, които се осъществяват в
региона на река Дунав.
В рамките на Дунавската стратегия са установени четири приоритета
(наричани стълбове): Свързаност на Дунавския регион; Защита на околната среда
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в рамките на региона; Изграждане на благоденствие в Дунавския регион;
Укрепване на Дунавския регион. Може да се каже, че и четирите стълба имат
отношение към политиката за пространствено развитие, тъй като обхващат
основните области на секторни политики и ги транспонират на макрорегионално
равнище.
Първият стълб поставя основен акцент върху три приоритетни области с цел
подобряване на мобилността и мултимодалността, стимулиране на по-устойчивата
енергия, насърчаване на културата и туризма и междуличностните контакти.
Вторият стълб се фокусира върху възстановяване и поддържане на качеството на
водите, управление на рисковете за околната среда, запазване на
биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха и почвите.
Подкрепяйки Стратегия Европа 2020, стълбът, посветен на изграждането на
благоденствие, е насочен към изграждане на общество, основаващо се на
познанието
посредством
изследователска
дейност,
образование
и
информационни технологии, подкрепа за конкурентоспособността на
предприятията включително изграждане на клъстери и развитие на мрежи,
инвестиции в хора и умения. Дейностите, числящи се към последния стълб, целят
укрепване на институционалния капацитет и сътрудничество, както и съвместна
работа за повишаване на сигурността и борба със сериозната и организираната
престъпност.
Териториален Дневен ред на Европейския съюз 2020. Към приобщаваща,
интелигентна и устойчива Европа на различни региони (2011)
Документът е приет на 19 май 2011 г., по време на неформална среща на
министрите, отговарящи за пространствено развитие и териториално развитие, в
Унгария.
На първо място, Териториалният Дневен ред очертава предизвикателствата
и потенциалите за териториално развитие, като отбелязва, че за
капитализирането им е необходими интегриран и координиран подход. Т. нар.
двигатели на териториалното развитие са, както следва:
 въздействие на глобализацията и настъпили структурни промени в
икономиките вследствие на глобалната финансова и икономическа
криза;
 предизвикателства, свързани с европейската интеграция и нарасналата
взаимосвързаност между регионите;
 различаващи се в териториален план демографски и социални
предизвикателства, сегрегация на уязвими групи;
 климатични промени и екологични рискове;
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 предизвикателства в областта на енергетиката и енергийните ресурси;
 загуба на биоразнообразие, уязвимо природно и културно наследство.
На второ място, документът дефинира шест териториални приоритета за
ЕС, които, освен всичко друго, трябва да допринесат за успешното изпълнение на
Стратегията „Европа 2020“:
 промотиране на полицентрично и балансирано териториално развитие
като ключов елемент за постигане на териториално сближаване; подобре развитите градове и региони трябва да си сътрудничат, за да
служат като икономически и социални двигатели за развитие на
широките региони; освен това, полицентризмът се насърчава не само в
национален, но и в трансграничен и макрорегионален мащаб;
 стимулиране на интегрирано развитие в градовете, селските и
специфичните райони; където е възможно това да се случи, градовете
трябва да планират отвъд административните си граници и да формират
функционални райони, включващи крайградските територии;
 териториална интеграция в трансгранични и транснационални
функционални региони, която, от своя страна, изисква координация на
политиките и съвместно стратегическо планиране;
 осигуряване на глобална конкурентоспособност на регионите,
основаваща се на силни местни икономики; това може да се случи чрез
използване на социален капитал, териториални активи, развитие на
иновации и стратегии за интелигентна специализация с прилагане на
териториален (place-based) подход;
 подобряване на териториалната свързаност за граждани, общности и
предприятия; тази цел обхваща мерки за подобряване и модернизиране
на транспортната инфраструктура и четирите вида транспорт, както и
усилията
за
насърчаване
на
интермодален
транспорт
и
произвеждането/употребата на нисковъглеродна, възобновяема
енергия;
 управление и свързване на екологичните, ландшафтните и културните
ценности на регионите; добре функциониращите системи и защитата на
културното и природното наследство се разглеждат като значими
предпоставки и условия за постигане на устойчиво развитие в
дългосрочен план.
Документ за размисъл към устойчива Европа до 2030 г. (2019)
Документът е публикуван в края на януари 2019 г. и поставя на
общественото внимание въпроси относно бъдещето на Европа, подготовката на
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стратегическата програма на Европейския съюз за периода 2019 – 2024 г. и
определянето на приоритети за следващия мандат на европейските институции.
Декларирайки ангажираност към Програмата на ООН до 2030 г. и Целите за
устойчиво развитие, документът за размисъл посочва основите на политиката за
устойчиво бъдеще в Европа: от линейна към кръгова икономика; устойчивост от
фермата до трапезата; енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към
бъдещето; гарантиране на социално справедлив преход.
Интегрираното пространствено планиране на градовете е засегнато като
централна тема в контекста на прехода им към устойчива мобилност. При това се
обръща внимание на факта, че политиките за постигане на устойчиво развитие, в
т.ч. и за пространствено развитие, трябва да отчитат взаимовръзките между
различните възможности и предизвикателства и да подкрепят съгласуваността
между различните сектори, области и равнища на вземане на решения във връзка
с политиките.
Изводи
В заключение, прегледът на документите със стратегическа насоченост,
разработени и приети на европейско равнище, показва, че темата за
пространственото развитие като важен елемент на по-широкото разбиране за
устойчиво развитие се настанява трайно в европейския дневен ред от началото на
новото хилядолетие насам. Могат да бъдат откроени няколко важни акцента в
тълкуването и прилагането на концепцията за пространствено планиране и
пространствено развитие в Европа.
На първо място, всички релевантни документи поставят като приоритет
постигането на взаимосвързаност и генерирането на синергии между
европейските политики с въздействие върху пространственото развитие и
териториалното сближаване. Подчертава се многократно, че както
пространственото развитие, така и по-широкото устойчиво развитие не могат да
бъдат обект на една политика, а изискват допълняемост и синхронизация между
мерките и направленията на политиките в сфери като регионално развитие,
транспорт, устройство на територията, земеделие, туризъм и т.н. При това, се
препоръчва прилагането на интегриран подход във всички етапи от политическия
цикъл – от идентифицирането на потребностите, пред формулирането и
изпълнението до оценката.
Второ, Кохезионната политика на ЕС все пак представлява своеобразна
пресечна точка при целеполагането и стратегическото планиране по отношение
на пространственото развитие в ЕС. Това е основната инвестиционна политика на
ЕС, която обхваща три измерения на сближаване – икономическо, социално и
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териториално. През настоящия програмен период 2014-2020 г. Кохезионната
политика приоритетно подкрепя на интегрираното устойчиво градско развитие
чрез интегрирани стратегии, имащи за цел да подобрят конкурентоспособността
на градовете и да фокусират европейските инвестиции с цел по-добра
ефективност и по-осезаеми резултати. Изразители на този интегриран подход за
стимулиране на пространственото развитие в градските центрове в ЕС са
новосъздадените инструменти като Интегрирана териториална инвестиция или
Местно развитие, водено от общността.
Трето, тъкмо градовете се смятат за центрове на растеж и двигатели на
териториално сближаване. В много от европейските стратегически документи се
залага на полицентрично развитие, като се търси баланс между развитите градски
зони и по-малко облагодетелстваните територии.
Четвърто, в стратегиите се акцентира върху обективната нужда от синхрон
между институциите на различни равнища на управлението, както и от създаване
на подходящи механизми за стимулиране на гражданското участие и
ангажираността в процеса на вземане на решения, особено що се отнася до
пространственото развитие на градовете и населените територии.
Пето, въпреки наличието на система от европейски стратегически и
референтни документи, съществува необходимост от последваща национална
регламентация и адаптация на целите в синхрон с европейската рамка.
3.3. Стратегическо планиране на пространственото развитие на национално и
поднационално равнище
Планирането на пространственото развитие в България се въвежда с
изменения от 2012 г. в двата основни нормативни акта, имащи отношение към
пространственото и регионалното развитие – Закон за регионалното развитие и
Закон за устройство на територията. На национално равнище съществува
йерархическа система от документи, съответствие и съгласуваност между
формулираните цели.
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
През 2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството
публикува Методически насоки за разработване на Национална концепция за
пространствено развитие на Република България за периода до 2025 г. В тях се
отчита, че въпреки опитите за съгласуваност между планирането на регионалното
развитие и това на устройството на територията, компетентните институции все
още не са приели съответните документи, които да гарантират подобна връзка.
Към 2010 г., в средата на програмния период на ЕС, няма приета Национална
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комплексна устройствена схема, замислена като инструмент за постигането на
подобни цели. Според записаното в Методическите насоки, Националната
концепция за пространствено развитие „следва да бъде специфичен
стратегически документ за устойчиво пространствено развитие на страната, който
да запълни отсъствието на пространствената визия и пространствената
координация, както на регионалното, така и на секторните планирания“. На
практика, концепцията трябва да е първа по рода си в контекста на
демократичното управление страната и възстановената собственост върху земята
и горите. Разработването на Методическите насоки съвпада с приемането на
Стратегията „Европа 2020“ и илюстрира необходимостта от координиране на
националните с европейските цели и процеси по планиране.
Мисията и основната цел на националната концепция е формулирана по
следния начин: „пространственото 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, с цел постигането на комплексно,
интегрирано планиране“. Значима функция на документа обаче е и създаването
на рамка за национална политика за пространствено планиране, която да обхваща
по-ниските териториални равнища (район за планиране, област, община).
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Източник: Методически насоки за разработване на НКПР, МРРБ, 2010 г.

Националната концепция за пространствено развитие на Република
България се разработва за периода 2013-2025 г., като 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. Националната концепция е с дванадесетгодишен хоризонт
на изпълнение и съдържа насоки за устройство, управление и опазване на
националната територия и акватория, като стимулира пространственото
координиране на релевантните секторни политики. Това е един от двата основни
инструменти за интегрирано планиране и устойчиво развитие в България.
От структурна гледна точка, концепцията се състои от четири раздела.
Първият е насочен към идентифицирането на основни предизвикателства и
потенциал за развитие на националното пространство. В него е направен анализ
на рисковите фактори (политически, икономически, социални, екологични и др.),
като е обърнато особено внимание на демографския проблем и свързаните с него
обществени тенденции като застаряване на населението и промени във
възрастовата структура. Посочени са също предизвикателства, свързани с
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развитието на селските райони, инфраструктурната свързаност и достъпността на
регионите.
Вторият раздел тематизира на теоретична основа модели и сценарии за
пространствено развитие с техните ключови аспекти: макропространствена
структура, обхващаща териториите като „площни обекти“; мрежите и оси на
развитие като „линейни обекти“ и населените места, центровете на растеж и
обектите на различни функционални системи като „точкови обекти“.
На този фон, се открояват две тези, които се считат за валидни по
отношение на България, а именно:
 В България протичат видими/интензивни процеси на пространствена
поляризация и движение към моноцентрични модели на развитие и
 България се нуждае от обрат към полицентричен модел чрез
подкрепена възможност за оползотворяване на собствените ресурси на
перифериите.
В този контекст, се уточнява, че под подкрепена възможност следва да се
разбира прилагането на целенасочена регионална политика за създаване на нови
конкурентни центрове за избор на място за инвестиции, работа, образование,
отдих.
Националната концепция за пространствено развитие очертава няколко
модела за урбанистично развитие, измежду които трябва да бъде подбран
оптималният.
Моделът „Изходно състояние“ съдържа йерархичната система от градовецентрове, простиращи влиянието си върху различни по площ териториални
ареали. Моделът „Краен моноцентризъм“ дава преднина на столицата и няколко
големи градове от ниво 2 по NUTS. При „краен полицентризъм“ се появяват
редица градове, основни и допълващи регионалните центрове. „Силно развит
полицентризъм“ би означавало развитие на голям брой градове-центрове с цел
намаляване на периферията в националната територия.
Последният модел – „умерен полицентризъм“, е фаворизиран като найдобър за срока на действие на концепцията. Той е междинен, между силно
изразено моноцентрично и силно изразено полицентрично развитие. Съгласно
документа, „характерно за този сценарий е интензивното развитие на столицата,
съпроводено с развитието на не голям брой урбанистични центрове от 2-ро и 3-то
ниво, както и стабилизирането на достатъчно голям брой центрове от 4-то ниво,
което води до сравнително малко увеличаване на централните територии и
намаляване на периферията, както и до приближаване на градски услуги до
селските райони“.
На тази основа, концепцията формулира визия, стратегически цели и
приоритети. Визията има три елемента: първо, националното пространство на
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България – отворено към света и интегрирано в Европейското пространство и в
европейската мрежа от центрове и оси на развитие, култура, наука и иновации;
второ, съхранените национални ресурси – хората, земята, водите и горите,
подземните богатства, природното и културно наследство – гаранция за
националната идентичност; трето, балансираното и устойчиво интегрирано
развитие, постигнато чрез рационално организирана икономическа, социална,
транспортна, инженерна, културна и туристическа инфраструктура и осигуряващо
интелигентен икономически растеж, адаптивност към промените и
равнопоставеност.
Трикомпонентната визия се допълва от шест стратегически цели:
 Интегриране в европейското пространство;
 Полицентрично териториално развитие;
 Пространствена свързаност и достъп до услуги;
 Съхранено природно и културно наследство;
 Стимулирано развитие на специфични територии;
 Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации.
Същинската стратегическа част е поместена в трети раздел, където са
обхванати всички елементи на пространствения модел: полицентрична
урбанистична мрежа от градове-центрове, урбанистични оси на развитие,
агломерационни ареали и развитие на социална, транспортна и техническа
инфраструктура, териториални проявления на секторните политики, природни и
културни ресурси, територии със специфични характеристики.
Последният раздел разглежда новата философия на пространственото
развитие, посочвайки конкретни препоръки към компетентните институции
относно прилагането на Националната концепция за пространствено развитие.
Определяйки документа като „новина в стратегическото планиране в България“,
авторите му подчертават приноса му към интегрирано управление и
междусекторния подход при целеполагането.
Със свое Постановление №278 от 1.11.2016 г. Министерски съвет приема
Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено
развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2
и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3
(области). В чл. 5 (1) от акта се посочва, че „Националната концепция за
пространствено развитие е стратегически документ, който определя в
дългосрочен план насоките за пространствено развитие и опазване на
националната територия и връзките й със съседните държави и региони“. Освен
това, в наредбата има изброяване на секторните политики, чиято координация е
в обхвата на функциите на Националната концепция - икономическо развитие,
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здравеопазване, наука и образование, социални услуги, транспортна и
инженерно-техническа инфраструктура, туризъм и околна среда, както и на
политиката за градско развитие.
Регионални схеми за пространствено развитие
Съгласно Закона за регионално развитие и Закона за устройство на
територията, планирането на пространственото развитие се реализира на
национално и регионално равнище, при отчитане на териториалния потенциал и
вземане под внимание на принципа за балансирано устойчиво развитие.
В допълнение към това, Законът за регионално развитие регламентира
приемането на регионални схеми за пространствено развитие на нива NUTS 2 и 3
– район за планиране и област. В тези случаи, регионалните схеми за
пространствено развитие се разглеждат като стратегически документи за
определяне на дългосрочните перспективи и цели за устойчивост на
пространственото развитие в обхвата на съответната териториална единица.
Регионалните схеми се изготвят със срок на действие до 15 години, което може
да се счита по-скоро за дългосрочен хоризонт, с оглед на факта, че обхваща два
пълни програмни периода на ЕС.
Регионалните схеми за пространствено развитие определят рамката за
развитие на политика за пространствено развитие на поднационално равнище,
като, съгласно чл. 33 (2) и чл. 48 (2) от Закона за регионално развитие, те трябва
да включват следните елементи:
1. факторите, влияещи върху развитието на района, в т.ч.
геополитически, икономически, социални, културни, екологични и
др.;
2. разположението и връзките на района, в т.ч. общи локализационни
характеристики, съставни административни и териториални
единици, сравнителен анализ спрямо районите от ниво 2 в страната
и в Европейския съюз;
3. природните условия и ресурси и състоянието на околната среда,
влиянието на глобалните климатични промени, природните
рискове, рисковите територии;
4. социално-икономическите условия, в т.ч. обща характеристика,
състояние, проблеми, тенденции, сравнение с други райони от ниво
2 в страната и в Европейския съюз, демография, заетост и
безработица,
структура
и
териториални
измерения
на
регионалната икономика по сектори; вътрешнорегионални
различия;
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5. общите характеристики и тенденциите в развитието на
публичните услуги, в т.ч. локализация и достъпност на центровете
с
регионално
и
надрегионално
значение
(здравеопазване,
образование, социални услуги, административни услуги, наука,
култура, сигурност и ред);
6. териториалната структура на района – територии с висока степен
на урбанизация (централни), слабо урбанизирани селски територии
(периферни), с наличие на изявен градски център и без изявен градски
център;
7. функционално-йерархичната структура на мрежата от градовецентрове в района, включително центровете на общини и селищни
образувания с национално значение;
8. агломерационните образувания и техните зони на влияние;
9. осите на урбанистично развитие с национално и регионално
значение;
10. транспортните направления и другите инфраструктурни мрежи и
съоръжения с национално и регионално значение, включително
връзките им със съседните региони в страната и с региони в съседни
на България държави;
11. индустриалните и бизнес зоните, зоните за туризъм и отдих,
зоните за транспортни и логистични дейности;
12. териториите със специфични характеристики и проблеми
(централни и периферни територии, селски, планински, гранични,
крайбрежни и др.); териториите в риск (демографски,
икономически, социален), разположението в района и въздействието
им върху цялостното социално-икономическо и пространствено
развитие;
13. защитените територии по смисъла на Закона за защитените
територии и защитените зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие;
14. териториите, наситени с важни за страната и района недвижими
културни ценности, културните ландшафти и коридори, потенциал
за използването им като фактор за растеж.
Детайлното вписване на структурата на схемите в нормативния корпус още
веднъж посочва областите на политиката, които принадлежат към широкото поле
на пространственото развитие – регионално развитие, устройство на територията,
транспорт и логистика, туризъм, обществен ред и сигурност.
През 2016 г. са одобрени Методически указания на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на Регионалните схеми
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за пространствено развитие. За програмен период 2021-2027 г. се очаква
регионални схеми да бъдат основополагащи за управлението на инвестициите в
страната.
Първата регионална схема за пространствено развитие на ниво NUTS 2 –
област, е разработена и приета през 2014 г. за Област Плевен. Като друг пример
от Дунавския регион, но на ниво NUTS 4 – община, може да бъде посочена Община
Сливо поле, която също разполага със своя схема за пространствено развитие. В
нея е уточнен модел на пространствено развитие и са формирани четири зони –
екологична, бизнес, земеделска и горска.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните дисбаланси в контекста на
Политиката на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и
целите на Стратегията „Европа 2020“. Документът осигурява координация на
целите на политиката за регионално развитие и тези на отделните секторни
политики.
Преди да разпише целите и приоритетите на страната за периода до 2022 г.,
Националната стратегия за регионално развитие прави задълбочен социалноикономически анализ на районите, включващ данни за териториалната структура,
населението, степента на урбанизация и основните оси на урбанизационно
развитие, икономическото състояние. На тази основа, за всеки от районите са
изведени потенциали за развитие. Благоприятното географско положение и
наличието на разнообразни туристически ресурси благоприятстват туристическия
сектор в Северозападен район за планиране. Като потенциални фактори за растеж
са посочени също качеството на околната среда, транспортната инфраструктура –
Дунав мост 2 и перспективата за трети мост при Оряхово-Бекет, развитието на
урбанизационния ареал Видин-Калафат, както и река Дунав като воден ресурс със
значителен транспортен и енергиен потенциал. Профилът на възможностите за
Северен централен район за планиране се допълва от перспективи за развитие на
интермодален транспорт,
доизграждане
на
автомагистрала „Хемус“,
трансграничното сътрудничество в контекста на европейската интеграция, както
и отново свръхконцентрацията на културни и природни ресурси в комбинация със
значимостта на река Дунав.
Важно е да се отбележи, че стратегията съдържа концепция за
териториално-урбанистична структура, която предхожда Националната концепция
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за пространствено развитие. В нея се отбелязва, че българската териториалноурбанистична структура би следвало да се състои от три компонента: йерархична
система от градове-центрове; основни и второстепенни урбанизационни оси на
развитие, организирани по транспортните направления на коридорите от мрежи с
европейско значение; териториална структура на трите основни типа територии
(природни неурбанизирани, периферно слабо урбанизирани и централни силно
урбанизирани).
В тази част от Националната стратегия се прави допълнителна оценка на
функциониращите към момента урбанистични ареали, като се подчертава, че в
България има един град с европейско значение и това е столицата София. Три са
градовете с международно/национално значение (Пловдив, Варна, Бургас), а 27
ареала са градове с регионално/локално значение. При ефективна регионална
политика за балансирано развитие на регионите се очаква, че втората група ще
се разшири с градове от третата група, а към третата група ще се присъединят
нови градове, които без да са областни центрове, ще имат значение на
организиращи центрове в районите.
Стратегията цитира и съвместен документ за пространствено развитие на
държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния, в който е отчетен
фактът, че полицентричното развитие е механизъм за намаляване на
регионалните дисбаланси и социално-икономически различия. Диференцира се
между полюси на развитие (ядра на метрополиите или агломерациите, които
създават импулси и повлияват благоприятно цялата зона на влияние) и оси на
развитие (ивици от териториите, които свързват отделните полюси с наличието
на транспортна и друга инфраструктура). Освен метрополната зона на столичния
град, за България са описани 9 основни полюса на развитие с транснационално
значение (Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе, Плевен, Видин,
Благоевград, Велико Търново), както и 10 второстепенни центрове за развитие от
национално значение (Враца, Габрово, Силистра, Добрич, Шумен, Сливен,
Хасково, Кърджали, Смолян, Кюстендил).
Цитираният документ извежда на преден план важността на обвързаността
на български градски центрове и урбанистични ареали с близко разположени в
съседните страни в подкрепата на политиките за териториално сближаване.
Особено добър пример за подобна обвързаност са огледалните градове поречието
на Дунав, които са двигатели на трансгранично сътрудничество и териториално
сближаване.
Визията на стратегията е свързана с развитието на българските райони като
привлекателни места за живеене, ефективно използващи своя потенциал за
постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и
туризъм, със съхранено културно наследство. Във фокуса на националната
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политика за регионално развитие в микропериода от действието на стратегията,
простиращ се между 2014 и 2020 г., е поставена т.нар. триада от цели, а именно:
икономическо, социално и териториално сближаване на европейско, национално
и регионално равнище.
Главната стратегическа цел на документа е свързана с постигане на
устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния
потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален
аспект. В допълнение към това, стратегията извежда на преден план четири
стратегически цели:
 Икономическо
сближаване
в
европейски,
национален
и
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на
районите и опазване на околната среда.
 Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация
на човешкия капитал.
 Териториално
сближаване и
развитие на трансграничното,
междурегионалното и транснационалното сътрудничество.
 Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от
градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството
на средата в населените места.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република
България за периода 2014-2020 г.
В контекста на изискванията, поставени от Европейската комисия към
държавите членки, за внедряване в практиката на теоретичната концепция за
интелигента специализация при планирането и управлението на инвестиции по
линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода до 2020
г., България приема национална Иновационна стратегия за интелигентна
специализация.
По своята същност, стратегията е новаторска и е пряко свързана с т.нар.
„процес на предприемаческо откритие“ за определяне на икономическите
приоритети в рамките на научно-изследователските и иновационните дейности, с
цел създаване на конкурентни предимства чрез идентифициране на местните
силни страни и потребностите/потенциалите на местните общности и бизнеса.
Визията за 2020 г., очертана в стратегията, представя България като страна
с качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с
обществените предизвикателства в сферата на демографията (намаляване на
изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи,
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стимулиране на младежкото предприемачество), устойчивото развитие,
интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратегическата цел е България
да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените
иноватори“. За постигането на тази цел са анализирани седем
структуроопределящи технологични области: Мехатроника и чисти технологии,
Информационни и комуникационни технологии, Биотехнологии, Нанотехнологии,
Творчески индустрии, в т.ч. културни, Фармация, Хранително-вкусова
промичленост. На тази основа, Иновационната стратегия формулира три водещи
тематични области: Информатика и информационни и комуникационни
технологии, Мехатроника и чисти технологии, Нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии. Според националната Иновационна стратегия,
Северопазаден и Северен централен райони за планиране притежават потенциал
за интелигентна специализация в сферите „Мехатроника и чисти технологии“ и
„Здравословен начин на живот и биотехнологии“. Докато в Северозападен район
може да се развиват Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии,
до Северен централен район е подходящ за стимулиране на дейности, свързани с
Иноформатика и информационни и комуникационни технологии.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ относно „Национален морски пространствен
план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския
Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на
рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“
Документът е изготвен по възложение на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и представлява първа стъпка към създаването на
Национален морски пространствен план. Използва се дефиницията на
Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, според която
морското пространствено планиране е „публичен процес за анализ,
пространствено и времево разпределение на човешките дейности в морското
пространство за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели
на политическия дневен ред“. Обект на дискусии е въпросът, доколко тази
дефиниция би могла да бъде съотнесена към управлението на крайречните
територии.
Планът трябва да бъде в синхрон с релевантните стратегически документи,
като отчита добрите практики в Европа и света. Документът ще засегне въпроси,
свързани с морската икономика (рибарство и аквакултури, добив на възобновяеми
ресурси, кораборемонтна дейност), морската транспортна инфраструктура
(транспортни пътища и маршрути, пристанища), техническата инфраструктура
(енергетика, телекомуникации, съоръжения и мрежи за пренос на нефт и газ и
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др.), крайбрежен и морски туризъм (зони за водни спортове, туристически
маршрути, подводен риболов и др.), подводно културно наследство (подводна
археология, потънали селища и кораби и други артефакти), защитени природни
ценности и акваториални зони за опазване на биоразнообразието (брегове, скали,
подводни и надводни клипи, морски хабитати, уникални морски пейзажи и др.),
морска околна среда и адаптиране към климатичните промени. Към момента все
още протича процес на експертни и обществени консултации и разработване.
Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район
Румъния-България
Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен
район Румъния-България е разработена в рамките на проект „SPATIAL – Общи
приоритети за развитие на стратегически проекти за трансграничната зона
Румъния-България“. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично
развитие „Румъния-България 2007-2013 г.“.
Водещ партньор е Министерството на регионалното развитие и публичната
администрация в Румъния, но за изпълнението на проекта допринасят още 11
партньори, сред които и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на Република България и Асоциацията на дунавските общини
„Дунав“.
Общата стратегия за устойчиво териториално развитие може да се
разглежда като по-фокусирана част от стратегията на ЕС за Дунавския
макрорегион, с акцент върху трансграничния регион. Проектът има за цел да
подпомогне България и Румъния при подготовката им за програмния период 20142020 г. чрез идентифициране и приоритизиране на интервенциите с голямо
значение за трансграничния район във връзка с контекста на приоритетите за
развитие на ЕС. Стратегията е дългосрочна и предлага визия за развитие на
българо-румънския трансграничен регион до 2045 г.
Визията на стратегията подкрепя устойчивото развитие на полицентричен
регионален модел с архитектура, опираща се на четири основни стълба:
свързаност на трансграничния регион (Стратегическа цел 1: Развитие на
свързаността на градските и крайградските райони в подкрепа на устойчиво
полицентрично развитие), икономическа роля на градовете (Стратегическа цел 2:
Укрепване ролята на дунавските градове чрез повишаване на привлекателността
на публичното пространство и осигуряване на комунални услуги и услуги от общ
интерес за местните жители и туристите), културни и природни ценности
(Стратегическа цел 3: Укрепване на мрежата културни и природни ценности и
нейното свързване с подобни мрежи в региона на река Дунав и Черно море),
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институционален капацитет (Стратегическа цел 4: Развитие на институционалния
капацитет за сътрудничество за засилване на икономическото, социалното и
териториалното сближаване).
Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна
България,
Родопите,
Странджа-Сакар,
граничните,
планинските и полупланинските слабо развити райони
През 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството
лансира документ за насочване на инвестиционен ресурс към изоставащите
региони в България, сред които е причислена Северозападна България.
Поставената цел е да се повиши икономическият растеж и да се разкрият нови
работни места. Инвестиционната програма е в изпълнение на Закона за
регионално развитие, в чийто чл. 5 се твърди, че „обособените райони за
целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси за
намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на
отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за
регионално развитие“.
Подпрограмата за Северозападна България има за цел да подпомогне
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за
планиране от ниво NUTS 2. Анализът на стратегическите документи на областите,
попадащи в обхвата на района, показва, че преобладават целите, свързани с
конкурентоспособна икономика, човешки капитал, свързаност и териториално
сътрудничество, природно и културно наследство. На тази основа, документът
изгражда визия, според която, „подпомогнат от целенасочената инвестиционна
програма, оползотворявайки потенциала на река Дунав, плодородните земи,
атрактивното природно и културно наследство и трансграничното съседство,
Северозападен район достига средните национални показатели в икономиката,
привлича младите хора и акумулира енергия за позитивно развитие“.
Формулираните в резултат на тази визия цели са насочени към съживена
икономика, с акцент върху бизнес, земеделие и туризъм; укрепен човешки
ресурс, с фокус върху жилищни преференции за млади специалисти, студентски
стипендии и професионално образование; инфраструктура и екология, с мерки за
подобряване на достъпността, техническата инфраструктура и управлението на
риска.

----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

106

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Концепция за туристически райониране на Република България
Не на последно място, отношение към политиката за пространствено
развитие може да се открие в Концепцията за туристическо райониране на
Република България, приета през 2015 г. Новаторски по рода си, документът
разделя страната на девет туристически района, като анализира и определя
област на основна и разширени специализации.
Туристически район „Дунав“ е най-големият по площ и брой общини район
– 21% от територията на страната и общо 67 общини. За център на района е
определен гр. Русе, а основната специализация е в областта на културния и
круизния туризъм. Поради големия си обхват, районът може да бъде разделен на
Западнодунавски и Източнодунавски. През януари 2019 г. е учредена Организация
за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР).
Туристическото райониране е предпоставка за провеждане на регионална
туристическа политика и ефективен регионален маркетинг, при отчитане на
териториалните потенциали и местните активи за растеж.
Изводи
Прегледът на документите за стратегическо планиране на национално и
поднационално равнище водят до формулирането на няколко основни извода.
Първо, в най-общи линии, пространственото развитие тепърва навлиза в
практиката на целеполагането в България. Все още съществуват празноти и липса
на обвързаност между стратегии за пространствено развитие на отделните
равнища за управление. Второ, целите на пространственото развитие са свързани
с повишаване на икономическия растеж и елиминиране на регионалните
дисбаланси, стимулиране модернизиране на инфраструктурата и подобряването
на свързаността, капитализирането на местните активи и трансформирането им в
икономически капитал за развитие на конкурентоспособни сектори с добавен
стойност за местните общности, опазване на околната среда и гарантиране
спазването на принципите за устойчиво развитие. Трето, следващият програмен
период на ЕС (2021-2027 г.) се очертава като ключов по отношение на същинското
прилагане на принципите на интегрираната политика за пространствено развитие
в средносрочното и дългосрочно стратегическо планиране по отношение на
секторните политики с въздействие върху териториите. Четвърто, източниците за
финансиране на политиката за пространствено развитие са Структурните и
инвестиционни фондове на ЕС, националният бюджет на Република България,
местните бюджети на общините, публични-частни партньорства и др.
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РАЗДЕЛ IV ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪВМЕСТНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИ
ТЕРИТОРИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОГРАНИЧНИ
Добрите практики, представени в настоящия раздел, са две основни групи.
Първо, представят се подходи в процеса на планиране на използването на
бреговата ивица и интегрирането на секторни политики за постигане на социалноикономическо развитие, включително на погранични територии. Второ,
представени са модели, които могат да послужат като примери на актьорите в
Дунавския регион за отключване на потенциала на региона за развитие, като
бъдат използвани неговите конкурентни предимства и като се постигне добро
управление. Представени са иновативни политически/административни
инструменти в процеса на провеждане на социално-икономически и регионални
политики с участието на власти, бизнес и граждани.
Подходът на северните страни
Регионът на Балтийско море развива проекти, свързани с морското
пространствено планиране. По-долу са представени някои от тези проекти.
Проектът PanBaltic SCOPE
Проектът има за цел да допринесе за по-съгласувани стратегии за морско
пространствено планиране в региона на Балтийско море и да изгради трайни
макрорегионални механизми за трансгранично сътрудничество на морско
пространствено планиране. Икономическите дейности в региона на Балтийско
море бързо се увеличават. Появата на нови дейности, като например развитието
на офшорни вятърни централи, засилва конкуренцията за морското пространство
и добавя допълнителен натиск към устойчивото използване на морските райони.
Тъй като националните и секторните интереси все повече се припокриват, има
нужда да се възприеме по-цялостен подход в развитието на процесите и
практиките за устойчиво управление на морските пространства. В отговор на това
развитие ЕС лансира директивата за морско пространствено планиране през 2014
г., насочваща всички държави-членки на ЕС да създадат и прилагат национални
морски пространствени планове. Проекти като Baltic SCOPE подкрепя
националните органи за планиране в разработването на общи процеси,
предназначени да търсят решения на трансгранични въпроси в региона на
Балтийско море.
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BONUS BASMATI - Морско пространствено планиране за Балтийско море за
устойчиви екосистемни услуги.
Проектът BONUS BASMATI има за цел да разработи иновативна система за
подпомагане на решенията за морско пространствено планиране в региона на
Балтийско море. Общите цели на BONUS BASMATI са: 1) разработване на
интегрирани и иновативни решения за морско пространствено планиране,
свързани с морските и крайбрежните екосистемни услуги и морски защитени
територии; 2) разработване и прилагане на системи за подпомагане на
пространствени решения, включително съоръжения за откриване и обмен на
данни; 3) разработване на средства за интерактивно управление на много нива,
много заинтересовани страни и междусекторно управление. Научете повече за
BONUS BASMATI.
Опитът на Великобритания, насочен към региони, градски зони и селски
райони, е за създаване на инструменти, които свързват финансиране,
отговорности, правомощия на правителство, местна и регионална власт и местен
бизнес за стимулиране на растеж и използване на конкурентните предимства на
региона. Основният подход е чрез нови инструменти и правомощия местните и
регионалните актьори – власти, бизнес, научни и обучителни институции, са се
превръщат в мотори на развитие на своя регион.
Фондът за крайбрежните общности (Coastal community fund)19
Той насърчава икономическото развитие на крайбрежните общности на
Обединеното кралство, като предоставя финансиране за създаване на устойчив
икономически растеж и работни места. От своето начало през 2012 г. Фондът
предоставя безвъзмездни средства на различни организации в Обединеното
кралство на стойност 170 милиона лири. Предвижда се това финансиране да
осигури над 16 000 работни места и да помогне за привличане на над 316 милиона
лири допълнителни средства в крайбрежните райони. Правителството удължава
Фонда до 2021 г. и предоставя ново финансиране от 90 милиона лири на
разположение за периода 2017/18 до 2020/21. Фондът за крайбрежните общности
осигурява помощ за крайбрежните градове за подпомагане на работните места и
растеж в крайбрежните райони, които не винаги удовлетворяват критериите за
финансиране на други, често много по-големи, програми. Градовете в упадък не
винаги имат основни градивни елементи за постигане на растеж на местната
икономика. Те често се сблъскват със сериозни предизвикателства като
19

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/coastal-communities-fund
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застаряващо население без необходимите умения за бизнес, по-малко хора с
висше образование, по-малко икономически възможности и по-малко преки
чуждестранни инвестиции, отколкото в големите градове. Растежът е
възпрепятстван там, където това се усложнява от недобрата транспортна и
дигиталната свързаност.
Чрез фонда, крайбрежните общности отговарят на предизвикателствата, с
които се сблъскват, като преобразяват и диверсифицират своите икономики и в
същото време насърчават стоите традиционни активи.
Фондът адресира следните предизвикателства пред крайбрежните
общности: прекомерна зависимост от сезонни, нископлатени работни места в
малка гама от индустрии като туризъм; намаляващо и застаряващо население;
стеснен избор за местното население на жилища и ограничен достъп до
подходящи жилища; отдалечени основни пазари и услуги и лоша транспортна
свързаност; множество предизвикателства на физическата и околната среда. Поголямата част от разходите на Фонда са в сектор туризъм и хотелиерство.
Финансирането на бизнес, предприятия, обучение и умения също са помогнали
крайбрежните общности, за да разнообразят своите местни икономики.
Инвестициите са, например, в производство на органични водорасли и дъски за
сърф.
Други финансирани проекти са в иновативни идеи в областите креативни
индустрии, екология и технологии за устойчива енергия.
Около 80% от финансирането на Фонда подкрепя проекти за подобряване на
инфраструктурата, собствеността и околната среда. Това отразява потенциала за
крайбрежните общности да надграждат физическите активи и така да се
трансформират. Сред инвестициите на фонда, които катализират по-широк
растеж са 3 милиона лири инвестирани в пристанища и 7,2 милиона лири за
крайбрежни пътеки. Тези проекти ангажират местни бизнеси, които привличат
допълнително финансиране от смесени източници. Въпреки, че често се
характеризират с общи предизвикателства, крайбрежните общности са много
разнообразни, с различни проблеми и активи.
Фондът подкрепя и широк спектър от проекти, които творчески регенерират
територията и икономиките.
Във Великобритания са създадени механизми на пан-регионално ниво за
сътрудничество и споделяне на отговорност между власти и бизнес, за повече
инструменти и правомощия на регионално и местно ниво с цел постигане на
икономически растеж. Два от тези механизми са представени в секцията по-долу.

Фондът Midland Engine
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Правителството на Великобритания цели с този фонд от 7 млрд. лири да
превърне региона Мидландс в „двигател на растежа“ за Обединеното кралство.
Midland Engine се състои от местни власти и местни бизнес партньорства в
източната и западната част на Мидландс. Той е създаден, за да помогне на
региона да се конкурира с най-развитие региони в страната - Лондон и
югоизточния регион и северната централна част на страната, базирана на зона
Манчестър. Фондът адресира разликата в производителността между Мидландс и
останалата част от Обединеното кралство от около 15%. Друг проблем на региона
е, че твърде много висшисти го напускат след университета, един на всеки осем
души в Западен Мидландс няма квалификация, а лошите транспортни връзки
между районите означават, че „цялото понякога се състои от по-малко от сумата
на неговите части“.
През март 2017 г. Фондът инвестира 392 милиона лири в местен транспорт,
20 милиона лири в развитие на умения и обучение и 250 милиона лири са насочени
към малките предприятия. С инструментите на фонда се финансират следните
проекти. Първо, железопътната линия HS2 на стойност от 56 милиарда британски
лири за намаляване на времето за пътуване с железопътен транспорт между
Лондон, Мидландс и Севера. Планирана е нова гара Бирмингам Керзон на стойност
500 милиона лири, която да се свърже с нов хъб в северозападен Лондон. Схема
от 500 милиона лири има за цел инвестиции в търговка зона в центъра на
Бирмингам. Най-големият проект на Фонда, показан и на инвеститорите на
панаира за имоти MIPIM в Кан, е Британският централен хъб на стойност 2
милиарда британски лири и интермдалния възел на HS2 в Солихъл, включително
автоматизиран превоз на хора - или влак без машинист, който ще свързва
летището в Бирмингам, HS2 и конферентен център NEC. Проектът предвижда
площ за търговски обекти и нови жилища.
Инвестициите в Нотингам предвиждат проект за регенериране на градски
център на стойност 1 млрд. лири. Предвиден е и „космически“ парк на стойност
75 милиона лири за Университета в Лестър, където предприятията, свързани с
космоса, ще могат да споделят експертиза и оборудване. Стоук на Трент, който
през 2021 г. ще бъде столица на културата на Обединеното кралство, ще получи
инвестиция в размер на 350 милиона лири.
Правителството представя пред инвеститори тази търговска и
инвестиционна програма на стойност 7 милиарда британски лири на
международни конференции и мащабни панаири в света.
Проектът Northern Powerhouse20
20

https://northernpowerhouse.gov.uk/
----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

111

Проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани“, № BG05SFOP001-2.009-0171 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Проектът на Британското правителство включва северните градове
Ливърпул, Манчестър, Лийдс, Шефилд, Мидълзбра и Нюкасъл. Той цели
засилване на местната икономика чрез инвестиране в умения, иновации,
транспорт и култура, както и прехвърляне на значителни правомощия и бюджети
на пряко избраните кметове, за да се гарантира, че решенията на север се вземат
от Севера. Така големите градове на Севера получават необходимите правомощия
и ресурси, за да достигнат огромния си неизползван потенциал. Инвестициите са
в инфраструктура, наука, бизнес среда, култура, хора и партньорства. Между 2015
и 2020 г. правителството инвестира над 13 милиарда британски лири за
подобряване и модернизиране на транспорта в региона - рекордно ниво на
инвестиции. Фондът инвестира в проекти в целия регион, представляващи
различни сектори като енергетиката, автомобилостроенето, аерокосмическата
техника, високите технологии в производството, науките за живота, финансовите,
бизнес и професионалните услуги и цифровите технологии. Международното
търсене на висококачествени, иновативни продукти и услуги от северния бизнес
нараства. Компаниите на Northern Powerhouse имат възможност да се участват в
търговски мисии, съобразени с приоритетите на Проекта. Фондът има мащабни
инициативи в областта на образованието и научната и развойната дейност, като
т.н. Национални колежи, за ядрена енергия (Камбрия) и за високоскоростни
железопътни линии (Донкастър); Северен спонсорски фонд за създаването на
тръстове на множество академични институции, инвестиции в университети със
силен научен и изследователски профил. Фондът се основава и на сравнителното
предимство на целевия регион да предлага изключително качество на живот,
което привлича туристи, фирми и инвеститори от цял свят. Така той инвестира в
неща, които сближават хората, като супер бърз широколентов интернет и
културни заведения от световна класа. Northern Powerhouse се развива и
промотира като място за инвестиции. Фондът има мрежа от над 300 партньори и
партньорска програма, съставена от предприятия от Севера на Великобритания,
международни организации със северно присъствие и малки и средни
предприятия от различни сектори.
Градски споразумения (City deals)21
Т.нар. градски споразумения/ сделки между Правителството на
Великобритания и градовете са механизъм за делегиране на власт и за иновативни
начини за отключване на растежа и осигуряване на работни места в градовете.
Подходът е фокусиран върху градовете като двигатели на икономически растеж.
21

https://www.gov.uk/government/publications/city-deals-wave-1
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Градските споразумения предоставят на местните лидери нови правомощия и
ресурси за справяне с ограниченията за растеж в техните икономики. Първата
вълна от градски споразумения се фокусира върху осемте най-големи градове
извън Лондон и техните по-широки икономически зони. Всяко споразумение е
според конкретните нужди на градовете, но всички те имат общи цели: градовете
получават инструменти да стимулират икономически растеж; да отключат проекти
и инициативи, които да засилят градската икономика и да усъвършенстват
доброто управление. И всяко споразумение представлява истинска сделка - и
двете страни, града и правителството, предлагат и получават неща в замяна. Тези
инструменти са финансирани от Правителството за срок от 10 години.
Основните градове изчисляват, че първата вълна от сделки ще създаде 175
000 работни места през следващите 20 години и 37 000 нови стажове.
Инициативите, финансирани в рамките на градските споразумения са в
няколко групи:
 предлагащи по-големи правомощия и стимули за инвестиции в растеж;
създават се икономически инвестиционни фондове, които обединяват
множество потоци на финансиране и приходи от бизнес ставки и
използват капитала на частния сектор, за да инвестират в местни
приоритети; градовете могат да създават самоподдържащи се
инвестиционни фондове, които да намалят зависимостта от
безвъзмездните средства на централното правителство;
 предлагащи по-големи правомощия и лостове за предоставяне на
умения и на работни места, от които се нуждаят местният бизнес и
местните хора; градовете контролират инвестициите в умения, от които
се нуждаят местните предприятия чрез прилагане на модел на
финансиране на местни умения, при който правителството предлага
национално финансиране, равно на участието на местните актьори
(публични и частни) за осигуряване на бюджет за усъвършенстване на
умения; създаване на банка за умения - взаимен фонд, притежаван от
работодател, в който финансирането на публичния сектор и
инвестициите от частния сектор са равни и това позволява на бизнеса
да закупи уменията и стажовете, от които се нуждае местната
икономика;
 предлагащи по-големи правомощия и инструменти за подкрепа на
местния бизнес; такъв инструмент е фонд за рисков капитал на местно
ниво, който събира равни националното финансиране и местни вноски
за създаване и инвестира тези средства във високотехнологични
стартиращи и разрастващи се бизнеси; създават се и градски бизнес
центрове, които предлагат цялата подкрепа, консултации и услуги, от
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които инвеститорите и местният бизнес се нуждаят, за да се установят,
развият и търгуват;
предлагащи по-големи правомощия и ресурси за стимулиране на
критичната инфраструктура; пример за такова градско споразумение е
в областта на железопътния транспорт за увеличаване на контрола на
града над железопътните услуги чрез прехвърляне на по-голяма
отговорност за въвеждане в експлоатация и управление на договори за
франчайзинг за местни и регионални железопътни услуги; трансфер на
финансиране за основни транспортни дейности чрез изравняване на
местните ресурси и делегираните транспортни бюджети, така че
градовете да имат правомощията и ресурсите да правят стратегически
инвестиции в транспорта;
новите правомощия и отговорности са съчетани с усъвършенствано
добро управление и отчетност чрез формиране институционализирани
форми на сътрудничество напр. Лийдс и Шефилд се присъединяват към
зона Манчестър при формирането на Съединените власти на Западен
Йоркшир и Южен Йоркшир; Нюкасъл работи със седемте органи на
власт в тяхната икономическа зона, за да предприеме стъпки към
Североизточния комбиниран орган; Бирмингам има необичайно голяма
местна структура на управление и е развил силно лидерство в частния
сектор и вземане на решения в рамките на Партньорството за местни
предприятия.

Градските региони са допълнително укрепени чрез създаването на т.н.
„кметове на метрополия“, обединяващи местната власт и бизнеса, които да
формулират колективна визия и да привлекат глобални и вътрешни инвестиции.
Те биха могли да договорят с правителството по-големи правомощия и свободи.
Примери от България
Европейската харта за местно самоуправление провъзгласява правото на
общините да си сътрудничат в различни форми на асоцииране за постигане на
общите им цели. Междуобщинското сътрудничество е регламентирано в България
със Закона за местното самоуправление и местната администрация, а конкретни
форми на междуобщинско сътрудничество са предвидени със Закона за водите и
Закона за отпадъците. В България още съществуват добри примери за ad hoc
междуобщинско сътрудничество на териториален принцип са осъществяване на
важни проекти и инициативи. Такъв пример е съвместната инициатива на
Общините Варна и Бургас да изкупуват терените, необходими за изграждането на
Панорамен път Варна – Бургас, които да предоставят на АПИ. Община Бургас в
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рамките на Област Бургас още си сътрудничи с другите общински центрове в
областта за изграждане на четирилентови пътища между общинските центрове.
В България са създадени институализирани форми на сътрудничество –
клъстери са постигане на целите на икономическо развитие чрез мобилизация на
ресурс. Два примера за такива клъстера с пряко отношение към предимствата и
потенциала на Дунавския регион са представени по-долу.
Клъстер Черноморска икономическа зона (КЧИЗ)
КЧИЗ е иновационен индустриален проект в България с площ от 5 000 000
м2 за привличане на мащабни инвестиции в черноморска икономическа зона
(ЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България. КЧИЗ се състои
от 4 индустриални парка (1 действащ и 3 в проект), проектът е заинтересувал
международни инвеститори от Саудитска Арабия, Катар и Азия. На инвеститорите
КЧИЗ предлага богато портфолио услуги – от строителството на индустриални
обекти до цялостното управление на инвестиционни проекти. Основните цели на
организацията са за привличане на Преки чужди инвестиции в черноморска
икономическа зона, Североизточен и Северен централен райони на България чрез
реализация нови инфраструктурни проекти по “твърди” мерки, като проекта
«Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU
Gateway» и други проекти с цел да се пренасочи през България голяма част от
съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия
Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една
година. Според оценките и направени анализи най-малко 3-4% от тези потоци ще
бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град
Варна.
Клъстер Зелен товарен транспорт, София
Създаване на модел и среда за предлагане на нови продукти и услуги,
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.
Стратегическа цел за развитието на Клъстера в дългосрочен план е възможното
му развитие като консултант и създаване на български интермодален оператор,
който да запълни празнината между товародателите и получателите на товари.
В клъстера участват едни от най-големите български транспортни и
спедиторски компании - параходствата БМФ и БРП, които държат интермодалните
терминали в Бургас и Видин, големите автофирми СОМАТ и "Дискордиа", частните
жп превозвачи "Ди Би Шенкер Рейл България", „БЖК” АД и "Булмаркет ДМ",
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представителя на научните среди Висше транспортно училище Тодор Каблешков
и др.
Фирмите в клъстера работят в най-важните от логистична гледна точка
градове у нас, което дава възможност за пълно покритие на страната с модерни
транспортни услуги. Клъстерът прави връзка между отделните участници в
технологичния процес, постигайки най-добри параметри за доставка. Обсъждат
се възможностите клъстерът да стане първия интермодален оператор в България.
Клъстерът "Зелен товарен транспорт" в дейността си се явява свързващото
звено между бизнес – наука – администрация. Клъстерът е регистрирaн като
работодател в Министерство на образованието и науката в уеб-системата за
студентски и ученически практики, като студентите в направление транспорт
могат да кандидатстват за стаж в Клъстера.
Представените примери на инициативи, инструменти и проекти показват,
че ако се надграждат предимствата на региона и засилват функционалните му
особености, може да бъде засилена инициативността на частните и публичните
актьори и да се генерира устойчив растеж.
Импликации за процеса на консултации с власти, граждани и бизнес при
формулирането на интегрирана политика за пространствено развитие на
крайбрежните територии на река Дунав
Заданието определя основните групи, участници в процеса на
консултиране, както и необходимостта да се постигне баланс между власти,
граждани и бизнес, а също и между заинтересованите страни по секторни
политики.
Необходимо е обсъжданията в рамките на 7-те фокус групи да обхващат
както общи теми на интегрираното пространствено развитие (цели), така и
специфични проблеми и възможности на секторните политики регионално
развитие и устройство на територията, транспорт и логистика, природен и
културно-исторически туризъм, селско стопанство, рибарство и аквакултури,
горско стопанство, опазване на околната среда, енергетика. Областите наука,
иновации и технологично развитие, както и обществена безопасност и гражданска
защита имат хоризонтално присъствие във всички сектори. Други три
хоризонтални теми също следва да бъдат разгледани в обсъждането на
секторните политики: добро управление, устойчиво развитие и териториално и
междусекторно сътрудничество. Необходимо е, също така за се изработят
варианти на структурирани интервюта, които да се фокусират върху сектора,
чиито представители се интервюират, за постигане на детайлно вникване в
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проблемите и рефлексия върху опита и експертизата на представителите на
целевите групи.
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РАЗДЕЛ V
РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНТЕГРИРАНА
ПОЛИТИКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ТЕРИТОРИИ
НА РЕКА ДУНАВ: ПРИОРИТЕТИ, ВЪПРОСИ КЪМ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И ВАРИАНТИ
НА ПОЛИТИКАТА
Приоритети
Интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните
територии на река Дунав следва да търси „пространствено въздействие“ или
промяна на пространствената структура и потенциалите в икономиката и
обществото в региона. Разбира се, основните параметри на пространствената
политика на ниво Европейски съюз и България са формулирани в приложимото
законодателство, стратегиите за развитие и териториално сближаване с различен
обхват. Все пак, пространствена политика, насочена към крайбрежните територии
на река Дунав, трябва да се фокусира върху териториалните и функционалните
характеристики на региона и надграждайки предимствата на региона,
пространственото планиране трябва да има проактивна роля, т.е. да посочва
фокуса и да създава рамка за потенциалните агенти на развитието.
Общи цели на пространственото развитие в стратегическите и
политическите документи са, както следва:
 генериране на богатство и икономически растеж;
 обществена сигурност и безопасност и устойчивост на физическата
среда спрямо екологичните заплахи;
 устойчивост на климатичните промени;
 стимулиране на иновациите, научно-развойната дейност/ технологиите
и конкурентоспособността на регионите;
 развитие/модернизация на инфраструктурата;
 социална стабилност и балансирано развитие на териториите.
Необходимо е тези общи цели да бъдат конкретизирани от
заинтересованите страни в Дунавския регион за по-пълно използване на
потенциала на река Дунав в областите регионално развитие и устройство на
територията, транспорт и логистика, енергетика, природен и културноисторически туризъм, селско стопанство, рибарство и аквакултури, горско
стопанство, опазване на околната среда. Необходимо е да се акцентира върху
пограничния характер на региона, връзките с румънската страна, както и върху
останалите форми на териториално сътрудничеството. Необходимо е да се
акцентира и върху темата за доброто управление чрез сътрудничество и
интегрирано планиране, включващо всички релевантни субекти в географската/
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функционалната област. Области като наука, технологии и развойна дейност,
гражданска защита неизменно попадат (пряко или косвено) в обхвата на
пространственото развитие.
Групата на консултираните заинтересовани страни в процеса на
формулиране на интегрирана пространствена политика за крайбрежието на река
Дунав следва да бъде фокусирана, но и представителна за интересите на власти,
бизнес и гражданско общество. Структурираните интервюта следва да обхващат
както местни играчи, така и представители на институции и структури на
национално ниво за комбиниране на местната/регионалната и националната
перспектива.
Целевите групи за консултациите (фокус групи и структурирани интервюта)
включват следните категории:
1. представителите на общините от крайбрежни територии на р. Дунав:
Брегово, Ново село, Видин, Димово, Вълчедръм, Лом, Козлодуй, Мизия,
Оряхово, Долна Митрополия, Никопол, Гулянци, Белене, Свищов,
Ценово, Борово, Иваново, Русе, Сливо поле, Тутракан, Главиница,
Ситово и Силистра; добре е още да бъдат поканени представители на
съседни общини, чието развитие ще бъде повлияно от интервенции,
насочени към развитието на крайбрежието на река Дунав;
2. регионалните структури на изпълнителната власт областните управи на
области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и
Силистра;
3. специализирани териториални администрации на територията на 7
области с излаз на река Дунав с правомощия и отговорности в
релевантните секторни политики и териториалното развитие – РИОСВ,
Басейнова дирекция „Дунавски район“; регионални дирекции на
Изпълнителната агенция по горите и държавните горски стопанства,
структури на Държавно предприятие Морска администрация,
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“,
клоновете на държавно акционерно дружество Напоителни системи ЕАД
– Видин, Мизия, Среден Дунав, Долен Дунав;
4. организации на бизнеса и такива, опериращи в областите: екология,
туризъм, транспорт и логистика, енергетика, селско стопанство и
рибарство; търговско-промишлени палати, браншови организации,
работодателски организации; дирекции на природни паркове; Камара
на архитектите в България - регионални колегии; туристически
информационни центрове, регионални музеи, управи на национални
паркове; граждански организации в Дунавския регион с изградена
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репутация в региона: местни инициативни групи, агенции за регионално
развитие, еврорегиони.
Въпроси към целевите групи
Три групи въпроси следва да бъдат обсъдени със заинтересованите страни.
Първо, общата насока на една интегрирана политика за пространствено развитие
на крайбрежните територии на река Дунав. Тази тема включва въпроси като цели,
йерархия на целите, приоритети на политиката, оценка за неизползвания
потенциал на региона, оценка за ролята на държавата в политиката за
пространствено развитие и инициативата на местните субекти в региона (напр.
активност на местните субекти да фокусират ресурсите и да се възползват от
заемни дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за насърчаване на
развитието както на инфраструктурата, така и на инвестициите), оценка на
основните бариери пред усъвършенстваното използване на територията.
Втората група въпроси се отнася до общи подходи по отношение на
секторните политики за регионално развитие и устройство на територията,
транспорт и логистика, екология, енергетика, селско стопанство и рибарство,
горско стопанство, туризъм. Тези подходи се отнасят до организационни модели
на сътрудничество на заинтересованите страни в регионален, трансграничен,
трансрегионален и европейски контекст за постигане на добро управление и
развитие на региона. Също, насочване на наука, иновации, технология и развойна
дейност и насърчаване на сътрудничеството между компании, изследователски
центрове и университети в Дунавския регион за развитие на технологии, свързани
с реката и функционалните особености на региона. Трябва да се обърне внимание
и на последствията от мерки и инструменти, които биха били въведени като част
от формулираната интегрирана политика за пространствено развитие на
Дунавския регион, върху сферите на гражданската защита и обществената
безопасност.
Трето, за всяка от секторните политики, които са в центъра на
новоформулираната интегрирана политика за пространствено развитие на
региона - регионално развитие и устройство на територията, транспорт и
логистика, екология, енергетика, селско стопанство и рибарство, горско
стопанство, туризъм, следва да се дискутират следните групи въпроси:
 необходимост от законодателни и институционални промени; нови
правомощия и инструменти за местните актьори; конкретни промени и
обосновка;
 източници на финансиране на политическите инструменти и мерки;
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основни търсени инвестиции; конкретни проекти в сектора, напр.
строителство на мост, магистрали, линии на високо напрежение,
логистични центрове, и др.);
приоритети за развитие на секторната политика като елемент от
интегрираната политика за пространствено развитие през предстоящия
програмен периода на ЕС 2021-2027 г.;
мерки и инструменти на местно ниво за добро управление по отношение
на политиката за пространствено развитие на крайбрежните територии
на река Дунав;
най-значимите актьори/партньорства за постигане на целите на
интегрираната политика.

Варианти на политиката
Предложените варианти на политика са основа за обсъждане с
представители на власти, бизнес и граждански организации, които следва
съвместно да разработят проект на дискусионен документ „Зелена книга за
интегрирано пространствено развитие на крайбрежните територии на река
Дунав“.
Регионално развитие и устройство на територията
Варианти на политика
1. Базиране на регионалното развитие на териториалните и функционални
характеристики на региона, наличието на река Дунав като транспортна
артерия, екологичен и енергиен коридор и туристическа дестинация.
2. Регионално
развитие
чрез
засилено
и
усъвършенствано
транснационално и трансгранично сътрудничество. Планиране на
използването на реката и крайбрежието в трансграничен и европейски
контекст.
3. Създаване на фонд на национално ниво, с участието на местни власти и
бизнес, който да е насочен към инвестиции, свързани с река Дунав и
региона около нея. Идентифициране на няколко ключови проекта,
които да бъдат финансирани в комбинация от частни и публични
фондове в рамките на следващото десетилетие.
4. Развитие на региона като транспортен и логистичен хъб, място за зелен
бизнес и с културна значимост.
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5. Използването на форми на междуобщинско сътрудничество за важните
проекти в региона.
6. Насърчаване на полицентричния модел и формиране на няколко,
конкурентни помежду си, градски центъра на развитие и двигатели на
икономически растеж за региона.
Транспорт и логистика
Варианти на политика
1. Законодателни промени във връзка с интермодалния транспорт,
използването на вътрешно водните пътища и модернизацията на
мрежата от пристанища в региона.
2. Фокус на инвестициите в наука, развойна дейност и иновации в
Дунавския регион за развитие на транспортната инфраструктура и
услуги, особено вътрешно водния транспорт.
3. Създаване на партньорства в региона за използване на финансови
инструменти и за инвестиции в транспорта (вътрешно воден, пътен,
въздушен и железопътен транспорт) и за привличане на преки
чуждестранни инвестиции.
4. Транспортът като катализатор на други сектори – корабостроене и
туризъм.
Екология
Варианти на политика
1. Създаване на финансов инструмент за стимулиране на чисти
технологии по река Дунав.
2. Сътрудничество между власти и бизнес на местно и регионално ниво за
въвеждане на чисти технологии за топлоенергия.
Енергетика
Варианти на политика
1. Използване на река Дунав за транспортиране на алтернативни горива;
създаване на месни енергийни мрежи, които да задоволяват местните
нужди.
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2. Сътрудничество на местните изследователски институции
международен контекст за използване на синята енергия.

в

Селско стопанство и рибарство, горско стопанство
Варианти на политика
1. Насърчаване на селскостопански методи и напоителни технологии,
които да прилагат най-съвременни технологии и да постигат постоянен
режим на корабоплаване по реката.
2. Създаване на синергии с други речни дейности – укрепване на
бреговете, опазване на биоразнообразието, туризма и др.
Туризъм
Варианти на политика
1. Развитие на екотуризъм, културно-познавателен и круизен туризъм
чрез инвестиции в техническа инфраструктура.
2. Промени в регулаторната рамка на собствеността на територия с
паметници на културата.
3. Създаване на партньорства за креативно управление на културното и
природното наследство.
4. Създаване на партньорства за обучение и професионални стандарти в
сферата на туризма, свързан с реката.
Не на последно място, следва да се отбележи, че формулирането на
интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на
река Дунав в България се осъществява при съблюдаване на няколко
„хоризонтални политики“, които оказват своето въздействие върху съвкупността
от елементи на интегрираната политика: добро управление, обществена
сигурност и управление на риска, устойчиво развитие, интелигентна
специализация при управлението на налични ресурси, териториално, поспециално трансгранично, сътрудничество.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1: Приоритети за развитие и варианти на политиката, според
Европейската перспектива за пространствено развитие (1999)
Приложение 2: Въпросник за провеждане на фокус групи и структурирани
интервюта
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Приложение 1:
Европейска перспектива за пространствено развитие (1999)
Полицентрично пространствено развитие и нови отношения на градско
развитие и развитие на селските райони
Полицентрично и балансирано пространствено развитие в ЕС
В миналото политическите мерки, засягащи пространственото развитие се
занимават основно с подобряването на връзките между периферията и основната
зона чрез проекти в областта на инфраструктурата. След 1999 г. се изисква
политика, която да предложи нова перспектива за периферните райони чрез пополицентрично подреждане на територията на ЕС. Създаването на няколко
динамични зони на глобалната икономика, добре разпределени по цялата
територия на ЕС и включващи мрежа от международно достъпни столични райони
и свързания с тях територии (градове, градове и селски райони с различна
големина) играе a ключова роля за подобряване на пространствения баланс в
Европа. Глобални и висококачествените услуги също трябва да се вземат предвид.
Допълняемостта между градовете и регионите не бива да се фокусира единствено
върху икономическата конкуренция, но да включва всички градски функции като
култура, образование и знания, социална инфраструктура. Пространствената
политика трябва да насърчава ефективно сътрудничество между градовете,
изградено на общите интереси и приноса на всички участници. Градовете имат
все по-различни функционални взаимозависимости със заобикалящата ги
природа. Тези взаимозависимости изискват доброволно сътрудничество в
рамките на административните граници между местните власти, както и за
укрепване на региона като цяло в конкурентно отношение. Всички участващи
партньори печелят от това. Възможните области на сътрудничество са местен
транспорт, управление на отпадъците и обозначаване на общи жилищни или
индустриални зони. Трансграничното сътрудничество и създаване на градски
мрежи могат да осигурят средство за преодоляване на недостатъците по
отношение на развитието на граничните райони.
Създаване на мрежи от по-малки градове в по-рядко заселените и икономически
по-слабите региони също е важно.
Варианти на политика
1. Укрепване на няколко по-големи глобални зони за икономическа интеграция в
ЕС, с висококачествени глобални функции и услуги, включително и техните
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периферните райони, чрез транснационални стратегии за пространствено
развитие.
2. Укрепване на полицентрична и по-балансирана система от метрополии (градски
региони), градски клъстери и градски мрежи чрез по-тясно сътрудничество
между структурната политика и политиката на Трансевропейските мрежи (TENs) и
подобряване
на
връзките
между
международни/национални
и
регионални/местни транспортни мрежи.
3. Насърчаване на интегрираните стратегии за пространствено развитие за
клъстери в отделни държави-членки, в рамките на транснационално и
трансгранично сътрудничество, включително свързаните селски области и малки
градове.
4. Засилване на сътрудничеството по определени теми в полето на
пространственото развитие чрез трансгранични и транснационални мрежи.
5. Насърчаване на сътрудничеството на регионално, трансгранично и
транснационално ниво; с градове и градове в страните от Северна, Централна и
Източна Европа и Средиземноморския регион; подсилване връзките Север-Юг в
Централна и Източна Европа и връзките Запад-Изток в Северна Европа.
Динамични, атрактивни и конкурентни градове и урбанизирани региони
Регионите на ЕС могат да бъдат конкурентоспособни и следователно да
допринасят за намаляване на безработицата, ако градовете, особено тези извън
глобалните зони и метрополиите, имат достатъчно икономически потенциал. Тук
по-специално са включени така наречените „градове-портали“, които осигуряват
достъп до територията на ЕС (големи морски пристанища, междуконтинентални
летища, градове-домакини на търговски панаири и изложения, културни
центрове); и по-малки градове, които са активни регионални центрове,
съживяващи селските райони в упадък. „Градовете-портали“ също включват
региони с метрополии, разположени в периферията, които могат да използват
специфични предимства, като например нисък разход за работна ръка или
специални връзки с икономически центрове извън Европа или съседни трети
страни.
Много от по-малко динамичните градове в ЕС имат ограничена икономическа база,
доминирана от един икономически сектор, чийто упадък влияе негативно върху
регионалната икономика като цяло. Следните пет аспекти са от особено значение
за устойчивото развитие на градовете:
-

Контролирано физическото разширяване на градовете;
Смесица от функции и социални групи (което по-специално важи за големите градове, в които все поголеми части от населението са застрашени от изключване от градското общество);
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-

Мъдро управление и икономия на ресурси на градската екосистема (особено вода, енергия и отпадъци);
По-добра достъпност от различни видове транспорт, които са не само ефективни, но и екологични; и
опазването и развитието на природното и културното наследство.

Варианти на политика
6. Разширяване на стратегическата роля на метрополиите и „градовете-портали“,
като се отделя особено внимание на развитието на периферните региони на ЕС.
7. Подобряване на икономическата основа, околната среда и обслужващата
инфраструктура на градовете, особено в икономически по-неблагоприятно
развитите региони, за да се увеличи тяхната привлекателност за инвестиции.
8. Насърчаване на стратегия за диверсификация на икономиката в градове, които
са твърде зависими от един отрасъл на икономическата дейност и подкрепа за
икономическо развитие на градовете в по-малко облагодетелствани региони.
9. Популяризиране на интегрирани стратегии за градско развитие, чувствителни
към социално и функционално многообразие. Особено внимание трябва да се
обърне на борбата срещу социалното изключване и рециклиране и/или
преструктуриране на недостатъчно използвани или изоставени градски обекти и
райони.
10. Насърчаване на разумно управление на градската екосистема.
11. Насърчаване на по-добра достъпност в градовете и метрополии чрез
подходяща политика и планиране на земеползването, което ще стимулира
смесване на градски функции и използване на обществени транспорт.
12. Подкрепа за ефективни методи за намаляване на неконтролирана градска
експанзия; намаляване на прекомерния натиск на селищата, особено в
крайбрежните райони.
Местно развитие, разнообразни и продуктивни селски райони
Нов тласък може да се очаква от интегрираното третиране на града и селските
райони като функционална, пространствена единица с разнообразни връзки и
взаимозависимости. Рязко разграничение между град и селски район в рамките
на регион в повечето случаи игнорира факта, че само регионите могат да
формират пазар на труда и информационни и комуникационни пазари. Регионът
следователно е подходящото ниво за действие и изпълнение на политики за
пространствено развитие.
ЕС отдава голямо внимание на структурно слабите райони в ЕС. В тези области
трябва да се положат усилия за диверсификация на селската икономика, за да се
избегне зависимостта от определени отрасъл/ структура и да се създадат
ориентирани към бъдещето възможности за работа. Малките и средно големите
градовете в тези региони са центрове за развитие на индустрията и услугите,
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изследвания и технологии, туризъм и отдих. Процесът на вътрешна
диверсификация на селската икономика води до извънрегионални връзки и
мрежи; контакти с нови пазари и други компании и достъп до информация и
знания.
В селските райони на ЕС има значителен потенциал за генериране на
възобновяема енергия: слънчева енергия; вятърна енергия; хидро-електрическа
енергия и приливна енергия; енергия от биомаса; и дори от градски отпадъци в
близост до големите градове (производство на метан). Това отваря интересни
перспективи за икономическа диверсификация и екологична генерация на
енергия. Допълнителна стъпка може бъде доставка на излишна енергия за поголеми енергийни мрежи.
Ключът към устойчивото развитие на селските райони се крие в развитието на
независима перспектива и откриването на местния потенциал и обмена на опит с
други региони, но не и в копирането на перспективи за развитие на други региони
в ЕС.
Варианти на политика
13. Популяризиране на разнообразни стратегии за развитие, с чувствителност към
местния потенциал в селските райони и които помагат за развитие на местното
население (включително насърчаване на многофункционалността в селското
стопанство). Подкрепа на селските райони в образованието, обучението и в
създаването на неземеделски работни места.
14. Укрепване на малките и средно-големите градове в селските райони като
центрове на регионално развитие и насърчаване на тяхната мрежа.
15. Осигуряване на устойчиво земеделие, прилагане на екологични мерки и
диверсификация на използването на аграрни земи.
16. Насърчаване и подкрепа за сътрудничество и обмен на информация между
селските райони.
17. Използване на потенциала за възобновяема енергия в града и селските
райони, като се вземат предвид местните и регионалните условия, по-специално
културното и природното наследство.
18. Използване на потенциала за развитие на екологичния туризъм.
Връзката град-село
Днес много местни проблеми не могат да бъдат решени без интегриран подход по
отношение на градовете и селските райони, тъй като те са по-скоро регионални
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проблеми. Практическото партньорство се изразява в сътрудничество и
координация. За да прерасне това сътрудничество в дългосрочно успешно
партньорство, няколко предпоставки трябва да бъдат създадени:
-

равенството и независимостта на партньорите;
доброволно участие в партньорството;
вземане предвид на различните административни условия; и
обща отговорност и обща полза.

Партньорство означава споделяне на разходи и ползи, например, осигуряването
на висококачествена и скъпа инфраструктура или осигуряването на площи за
водоснабдяване на градовете. Новите форми на партньорство предлагат тази
възможност на преоценка на обмена на услуги между градовете и селските
райони за за устойчиво пространствено развитие, насочено към създаването на
регионален „пул“ на услуги от страна на местната власт.
В допълнение към партньорството между администрациите, мрежите на
компаниите, градовете и селските райони играят основна роля в регионалната
икономика. Потенциалните синергии могат да се използват и компаниите да се
осигурят със знания и информация в пространствена близост
Варианти на политика
19. Поддържане на основна доставка на услуги и обществен транспорт в малки и
средно-големи градове в селските райони, особено тези в упадък.
20. Насърчаване на сътрудничеството между градовете и селските райони с цел
укрепване на функционалните региони.
21. Интегриране на селските райони около големите градове в стратегиите за
пространствено развитие на градските региони, което да е насочено към поефективно планиране на използването на земята и да обръща специално
внимание на качеството на живот в селските райони.
22. Насърчаване и подкрепа за сътрудничество, основано на партньорство между
малки и средно-големи градове на национално и транснационално ниво чрез
съвместни проекти и взаимен обмен на опит.
23. Популяризиране на фирмените мрежи между малките и средни предприятия
в градовете и природа.
Паритет на достъпа до инфраструктурата и знание
Интегриран подход за подобряване на транспортни връзки и достъпа до
знания
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Модел на полицентрично развитие: основа за по-добра достъпност
Предпоставка за всички инфраструктурни проекти трябва да бъде ранна оценка
на очакваните пространствени въздействия и фина настройка на общностни,
национални и регионални или местни мерки.
Варианти на политика
24. Укрепване на вторичните транспортни мрежи и техните връзки с TENs,
включително развитието на ефективни регионални системи за обществен
транспорт.
25.
Насърчаване
на
пространствено
по-балансиран
достъп
до
междуконтинентален транспорт на ЕС чрез адекватно разпределение на морски
пристанища и летища (глобални портали), увеличаване на качеството на услугите,
които предлагат и подобряване на връзките с техния хинтерланд.
26. Подобряване на транспортните връзки на периферните и ултра периферните
региони, както в рамките на ЕС, така и в съседни трети страни, като акцентира на
въздушния
транспорт
и
по-нататъшното
развитие
на
съответните
инфраструктурни съоръжения.
27. Подобряване на достъпа до и използването на далекосъобщителни услуги,
като се осигури дизайн на тарифите в съответствие с предоставянето на
„универсални услуги“ в слабо населени райони.
28. Подобряване на сътрудничеството между транспортните политики на
европейско, национално и регионално ниво.
29. Въвеждане на териториалната оценка на въздействието като инструмент за
пространствена оценка на големи инфраструктурни проекти (особено в
транспортния сектор).
Ефективно и устойчиво използване на инфраструктурата
Варианти на политика
30. По-добра координация на политиката за пространствено развитие и планиране
на земеползването с тази в областта на планиране на транспорта и
телекомуникациите.
31. Подобряване на услугите за обществен транспорт и осигуряване на минимално
ниво на обслужване в малки, средно-големи и големи градове.
32. Намаляване на отрицателните ефекти в райони, които са обект на висок натиск
на трафика чрез укрепване на екологичните транспортни средства, събиране
пътни такси и интернализиране на външни разходи.
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33. Насърчаване на взаимното свързване на интермодалните терминали за превоз
на товари, по-специално за транспорт по европейските коридори, особено по
отношение на корабоплаването и използването на вътрешните водни пътища за
навигация.
34. Координирано и интегрирано планиране на инфраструктурата и управление за
избягване на неефективни инвестиции (например излишно паралелно развитие на
транспортната инфраструктура) и осигуряване на най-ефективно използване на
съществуващата транспортна инфраструктура.
Разпространение на иновации и знание
Варианти на политика
35. Широка интеграция на свързаните със знанието политики, като насърчаване
на иновациите, образованието, професионалното обучение и последващото
обучение, изследвания и развитие на технологиите, в политиките на
пространствено развитие, особено в отдалечени или гъсто населени райони.
36. Осигуряване на достъп до инфраструктура на знанието в цяла Европа, като се
отчита социално-икономическия потенциал на съвременните МСП като двигатели
на устойчиво икономическо развитие.
37. Насърчаване на работата в мрежа между компаниите и бързо разпространение
на иновациите, особено чрез регионални институции, които могат да насърчават
иновациите.
38. Подпомагане на създаването на иновационни центрове както и сътрудничество
между висшето образование и структурите за приложни научни изследвания и
частния сектор, особено в икономически слабите райони.
39. Разработване на пакети от мерки, които стимулират търсенето и предлагането
за подобряване на достъпа и използването на информационни и комуникационни
технологии.
Мъдро управление на природното и културното наследство
Природното и културно наследство като актив за развитие
Опазване и развитие на природното наследство
Варианти на политика
40. Продължаващо развитие на европейските екологични мрежи, както е
предложено от Натура 2000, включително необходимите връзки между
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природните обекти и защитените области от регионално, национално,
транснационално и общоевропейско значение.
41. Интегриране на съображенията за биологичното разнообразие в секторни
политики (селско стопанство, регионална политика, транспорт, риболов и т.н.),
както са включени в Стратегията за биологичното разнообразие.
42. Разработване на стратегии за интегрирано пространствено развитие на
защитени територии, застрашени територии и области с високо биологично
разнообразие като напр. крайбрежни райони, планински райони и влажни зони,
балансиращи защита и развитие въз основа на териториални и екологични оценки
на въздействието и с участието на съответните партньори.
43. По-широко използване на икономическите инструменти за признаване на
защитените територии и чувствителните зони.
44. Насърчаване на енергоспестяването и намаляването на трафика чрез
планиране на селищата, интегрирано планиране на ресурси и увеличено
използване на възобновяеми енергийни източници с цел намаляване на емисиите
на CO2.
45. Защита на почвата като основа на живота на човешките същества, фауната и
флората, чрез намаляване на ерозията, унищожаване на почвата и прекомерна
употреба на открити пространства.
46. Разработване на стратегии на регионално и транснационално ниво за
управление на риска за предразположени към бедствия площи.
Управление на водните ресурси – извънредно предизвикателство за
пространственото развитие
Варианти на политика
47. Подобряване на баланса между предлагането и търсенето във
водоснабдяването, особено в области, които са предразположени към суша.
Разработване и прилагане на икономически инструменти за управление на водата,
включително насърчаване на селскостопански методи и напоителни технологии,
които включват икономия на вода в зони с воден недостиг.
48. Насърчаване на транснационалното и междурегионалното сътрудничество за
прилагане на интегрирани стратегии за управление на водните ресурси,
включително запасите от подпочвени води в райони, предразположени към суша
и наводнения, особено в крайбрежните райони.
49. Опазване и възстановяване на големи влажни зони, които са застрашени от
прекомерно извличане на вода или чрез отклоняване на входовете.
50. Съгласувано управление на моретата за опазване и възстановяване на
застрашени морски екосистеми.
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51. Засилване на регионалната отговорност за управление на водните ресурси.
52. Разработване на оценка на въздействието върху околната среда и територията
за всички мащабни проекти за управление на водите.
Креативно управление на културите пейзажи
Варианти на политика
53. Опазване и творческо развитие на културните пейзажи със специално
историческо, естетическо и екологично значение.
54. Повишаване стойността на културните пейзажи в рамките на стратегии за
интегрираното пространствено развитие.
55. Подобрена координация на мерките за развитие, които оказват влияние върху
ландшафтите.
56. Творческо възстановяване на пейзажи, които са пострадали чрез човешка
намеса, включително мерки за рекултивация.
Креативно управление на културното наследство
Варианти на политика
57. Разработване на интегрирани стратегии за защита на културното наследство,
което е застрашено или влошаващо се, включително разработване на инструменти
за оценка на рисковите фактори и за управление критични ситуации.
58. Поддръжка и творческо препроектиране на градски ансамбли, достойни за
защита.
59. Популяризиране на съвременни сгради с високо архитектурно качество.
60. Повишаване на осведомеността за приноса на града и политиката за
пространствено развитие спрямо културното наследство на бъдещите поколения.
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Приложение 2
ВЪПРОСНИК
към целевите групи по отношение формулирането на интегрирана политика
за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав
ОБЩ КОНТЕКСТ
За всяка от секторните политики, които са в центъра на новоформулираната
интегрирана политика за пространствено развитие на региона - регионално
развитие и устройство на територията, транспорт и логистика, екология,
енергетика, селско стопанство и рибарство, горско стопанство, туризъм, следва
да се дискутират следните групи въпроси:
 необходимост от законодателни и институционални промени; нови
правомощия и инструменти за местните актьори; конкретни промени и
обосновка;
 източници на финансиране на политическите инструменти и мерки;
 основни търсени инвестиции; конкретни проекти в сектора, напр.
строителство на мост, магистрали, линии на високо напрежение,
логистични центрове, и др.);
 приоритети за развитие на секторната политика като елемент от
интегрираната политика за пространствено развитие през предстоящия
програмен периода на ЕС 2021-2027 г.;
 мерки и инструменти на местно ниво за добро управление по отношение
на политиката за пространствено развитие на крайбрежните територии
на река Дунав;
 най-значимите актьори/партньорства за постигане на целите на
интегрираната политика.
ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЛИТИКАТА
Регионално развитие и устройство на територията
Варианти на политика
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1. Базиране на регионалното развитие на териториалните и функционални
характеристики на региона, наличието на река Дунав като транспортна
артерия, екологичен и енергиен коридор и туристическа дестинация.
2. Регионално развитие чрез засилено и усъвършенствано транснационално
и трансгранично сътрудничество. Планиране на използването на реката и
крайбрежието в трансграничен и европейски контекст.
3. Създаване на фонд на национално ниво, с участието на местни власти и
бизнес, който да е насочен към инвестиции, свързани с река Дунав и
региона около нея. Идентифициране на няколко ключови проекта, които
да бъдат финансирани в комбинация от частни и публични фондове в
рамките на следващото десетилетие.
4. Развитие на региона като транспортен и логистичен хъб, място за зелен
бизнес и с културна значимост.
5. Използването на форми на междуобщинско сътрудничество за важните
проекти в региона.
6. Насърчаване на полицентричния модел и формиране на няколко,
конкурентни помежду си, градски центъра на развитие и двигатели на
икономически растеж за региона.
Кои от следните мерки и инструменти на интегрираната политика на
пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав определяте
като най-важни - мерки и инструменти, които допринасят за:
 Засилено използване на река Дунав като транспортен коридор
 Постигане на високи екологични стандарти в транспорта и логистиката
 По-добро опазване и управление на горското стопанство
 Откриване на нови възможности за частна инициатива в областта на
транспорта, логистиката и енергетиката
 Стимулиране използването на иновативни и екологични източници на
енергия
 Стимулиране на туризма
 Засилване устойчивостта на системите по отношение на заплахите за
сигурността на гражданите и инфраструктурата
 Засилване на адаптацията на общностите към промените на климата
 Опазване на биоразнообразието
 Градско възстановяване и развитие
 Възстановяване на селските райони
 Създават по-добри условия за използване на иновациите в управлението
на територията
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Кои са основните бариери пред подобряването при използване на територията?
Недостатъчни финансови ресурси
 Дефицити на работна сила
 Дефицити в политическата подкрепа и лидерството
 Неефективно стратегическо планиране
 Неподходящи структури на местно равнище
 Липса на подходящи структури и разпределение на отговорности между
структурите на местно, национално и регионално равнище
 Културни пречки
 Пречки от технологично естество
 Недостатъчни знания и разбиране сред лидерите на общността и
бизнеса
 Недостатъчна координация със съседна Румъния и други международни
партньори
 Други
Каква е Вашата оценка за ролята на държавата в политиката на пространствено
развитие?
Ефективна ли е съществуващата регулаторна рамка по отношение на използването
на територията и речните пространства по крайбрежието на река Дунав?
Има ли политики/нормативни актове, които създават бариери за прилагането на
ефективни секторни политики?
Споделете Вашите идеи за промени, които да подкрепят властите (национални,
регионални, местни)
 Кои трябва да са приоритетните области на интервенция?
 Кои са основните агенти на промяната?
 Как политики/стратегии и планове за пространствено развитие да се
превърнат в инструмент за институциите от изпълнителната власт
o Промотиране
o Обучение
o Задължителност на мерките
o Насоки
Кои са релевантните финансови инструменти?
В коя област местните актьори генерират най-значителна добавена стойност
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Установяват стандарти
Действат като предприемач
Катализират процесите на развитие
Установява правна/регулаторна и финансова рамка, за да окуражи/
стимулира икономическите оператори и гражданското общество

Трябва ли да бъдат предприемани стъпки на местно ниво, за да се добави
стойност към елементите на политиката за пространствено развитие?
Имат ли партньорите от частния сектор значително място в имплементацията на
интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежието на река
Дунав?
Транспорт и логистика
Варианти на политика
7. Законодателни промени във връзка с интермодалния транспорт,
използването на вътрешно водните пътища и модернизацията на мрежата
от пристанища в региона.
8. Фокус на инвестициите в наука, развойна дейност и иновации в Дунавския
регион за развитие на транспортната инфраструктура и услуги, особено
вътрешно водния транспорт.
9. Създаване на партньорства в региона за използване на финансови
инструменти и за инвестиции в транспорта (вътрешно воден, пътен,
въздушен и железопътен транспорт) и за привличане на преки
чуждестранни инвестиции.
10. Транспортът като катализатор на други сектори – корабостроене и
туризъм.
Правят ли достатъчно местните власти и операторите на транспортни системи?
Когато законодателството е прието, необходими ли са последващи инициативи за
успешна имплементация?
Трябва ли финансирането на публичния транспорт да бъде приоритет в контекста
на политиките за пространствено развитие?
Трябва ли да се подобри сигурността на транспортните системи в региона?
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Властите и операторите в областта на транспорта слагат ли достатъчен акцент
върху екологичните стандарти, обучението, иновациите в транспорта?
Какви законодателни и други стъпки трябва да се предприемат за промотиране на
пазарното ползване на иновативни технологии и управление?
Необходимо ли е да има задължителни стандарти за концесиите и публичночастното партньорство или това трябва да бъде по избор?
Екология
Варианти на политика
11. Създаване на финансов инструмент за стимулиране на чисти технологии
по река Дунав.
12. Сътрудничество между власти и бизнес на местно и регионално ниво за
въвеждане на чисти технологии за топлоенергия.
Енергетика
Варианти на политика
13. Използване на река Дунав за транспортиране на алтернативни горива;
създаване на месни енергийни мрежи, които да задоволяват местните
нужди.
14. Сътрудничество на местните изследователски институции в международен
контекст за използване на синята енергия.
Кой трябва да плаща цената на екологичното замърсяване?
Какви стимули трябва да се предлагат за спазване на по-високи екологични
стандарти?
Считате ли, че обществените поръчки в областта на транспортната
инфраструктура и услуги трябва да включват висок екологичен стандарт?
Считате ли, че е оползотворен потенциалът на река Дунав като ресурс за развитие
на енергийна политика?
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Туризъм
Варианти на политика
15. Развитие на екотуризъм, културно-познавателен и круизен туризъм чрез
инвестиции в техническа инфраструктура.
16. Промени в регулаторната рамка на собствеността на територия с
паметници на културата.
17. Създаване на партньорства за креативно управление на културното и
природното наследство.
18. Създаване на партньорства за обучение и професионални стандарти в
сферата на туризма, свързан с реката.
Има ли неизползван потенциал на паметниците на културата за икономическото
развитие на общностите?
Какви нови ограничения върху собствеността могат да бъдат въведени, при какви
условия и кой участва в процеса на вземане на решение?
Какви промени в регулаторната рамка на собствеността на територия с паметници
на културата трябва да се направят?
Препоръки по отношение на участието на граждански и друг организиран интерес
при планиране и управление на такива територии/форми на сътрудничество?
Селско стопанство и рибарство, горско стопанство
Варианти на политика
19. Насърчаване на селскостопански методи и напоителни технологии, които
да прилагат най-съвременни технологии и да постигат постоянен режим на
корабоплаване по реката.
20. Създаване на синергии с други речни дейности – укрепване на бреговете,
опазване на биоразнообразието, туризма и др.
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ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ
Каква е ролята на „хоризонталните политики“, които оказват своето въздействие
върху съвкупността от елементи на интегрираната политика:
 добро управление;
 обществена сигурност и управление на риска;
 устойчиво развитие;
 интелигентна специализация при управлението на налични ресурси;
 териториално, по-специално трансгранично, сътрудничество.
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