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Законодателна рамка

� Общностни и национални законодателни, 

програмни и стратегически документи

� Закон за регионалното развитие (ДВ бр. 

50/2008)

� Закон за устройство на територията (ДВ

бр. 1/2001)

� Закон за опазване на околната среда (ДВ

бр. 91/2002)
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Национална програма за
развитие България 2020

� Подприоритет З.5. Създаване на условия за
опазване и подобряване на околната среда в
регионите, адаптиране към настъпващите
климатични промени и постигане на устойчиво
и ефективно използване на природните
ресурси
� Предварителна оценка на риска от наводнения за

всеки речен басейн;

� Планове за управление на риска от наводнения за
определените райони;

� Единна система за наблюдение.



Закон за регионалното
развитие, 2008

� Чл. 10. (1) НСРР - дългосрочните цели и

приоритети на държавната политика за

регионално развитие на страната, както и

съответствието й с другите

структуроопределящи политики

� Чл. 11. (2) РПР - средносрочните цели и

приоритети за устойчиво интегрирано

регионално и местно развитие на територията

на съответния район в съответствие с

предвижданията на НСРР и

структуроопределящите политики. 6
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Национална стратегия за
регионално развитие
2012-2022

� Специфична цел 5: Превенция на

природни рискове.

� За да се осигури икономическа и социална

стабилност и развитие на българските райони

в дългосрочен план планиране на дейности, 
осигуряващи адаптиране към климатичните

промени и редуциране на природните рискове

до допустими нива.

� Системи за предупреждение, комуникация на

риска, изграждане на съоръжения.
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Национална концепция за
пространствено развитие
2013-2025
� „Пространствено координиране на

процесите, протичащи в националната

територия чрез създаване на

пространствено-устройствена основа за

осъществяване не само на регионалното, 
но и на отделните социално-икономически
секторни планирания на национално ниво

за постигане на комплексно, интегрирано
планиране“.
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НКПР 2013-2025 г.

� Територии със специфични характеристики -

специфична политика на устройство и развитие

- крайбрежните територии (Черноморски и

Дунавски), териториите в риск (демографски, 

икономически, екологичен) и териториите за

опазване на ландшафта, природните и

културни ценности.

� Мерки за намаляване уязвимостта на природни

рискове, вкл. наводнения
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Регионални планове за
развитие ниво 2 2014-2020

� Специфична цел - Превантивни мерки за

справяне с климатични промени и природни

бедствия, вкл. наводнения (МУ, стр. 83)

� ЕО на РПР - препоръки за краткосрочни и

дългосрочни мерки и условия за

предотвратяване, намаляване или възможно

най-пълно отстраняване на предполагаемите

неблагоприятни последствия от прилагането на

плановете

� Съобразяване с ПОРН на БДЧР



Областни стратегии за
развитие 2014-2020

� ЗРР, чл. 12. (1) ОСР определя

средносрочните цели и приоритети за

развитие на областта, както и

стратегическите насоки за разработване на

ОПР.

� Основен елемент от анализа на

състоянието и тенденциите в развитието –
оценката на околната среда и риска.
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Областна стратегия за развитие
София-град 2014-2020

� СЦ 3. Интегрирано и устойчиво

развитие

� Приоритет 3.4. Създаване на сигурна и

безопасна среда чрез адаптиране към

климатичните промени и намаляване на

рисковете от природни бедствия и

аварии.

� Специално внимание на компонент

Води – повърхностни, подземни, 
питейни, отпадъчни 18



Областна стратегия за развитие
София-град 2014-2020
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Общински планове за развитие
2014-2020

� Чл. 13. (1) ОПР определя средносрочните

цели и приоритети за развитието на общината

в съответствие с ОСР.

� Разработват се в момента – възможност за

приоритизиране на риска от наводнения и

предвиждания в индикативните бюджети. 

� Концепции за пространствено развитие на

общините – преход към ОУП

20



ИПГВР
� "Интегриран план за градско развитие" е план

за икономическо и социално развитие или

възстановяване на град или част от него, 

разработен за прилагането на ОПРР, както и

на други оперативни програми, финансиращи

проекти в градовете. (Методически насоки, 

2010)

� ПОс 1. Интегрирано и устойчиво градско

развитие. Операция 1.4. Подобряване на

физическата среда и превенция на риска
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38% от площта на гр. София

3.7% от площта на област София-град
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Закон за устройство на
територията, 2001 г.

� чл. 106. С ОУП се определят:

� 1. общата структура на територията и

преобладаващото предназначение;

� 2. общия режим на устройство;

� 3. разположението на ТИ;

� 5. териториите с разпространение на предвидими

природни бедствия и необходимите превантивни

мерки и начин на устройство и защита;

� 6. териториите за активно прилагане на

ландшафтно устройствени мероприятия
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ОУП на Столична община, ЕО и
ОС, 2009 г.
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Заключение
� Очаквания – реализиране на добре

формулираните стратегически цели, приоритети
и мерки;

� Рискове – въпреки многото документи, 
подценяване на риска и неизпълнение на
препоръки и мерки; 

� Възможности

� интегриране с други рискове в плановете;

� ИУРБ и Дунавската стратегия

� ИМП, ИУКЗ, ПМП и Черноморската стратегия

� Актуализиране на НКПР



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти:

НЦТР ЕАД, 

ул. „Алабин“ №16-20, 5 ет.

Тел. 029800308

Факс 029800312

Email office@ncrdhp.bg

vtroeva@gmail.com
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Национален център за териториално развитие ЕАД


