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Приложение 1 - Графични материали  
 
 

 
 

 

  
 

Този документ е издаден с подкрепата на Европейския съюз и Република България по 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. 
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Състояние 
Базов макет 

 
Административно-териториално устройство на Р. България 
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Транспортна инфраструктура - Пътна и ЖП инфраструктура, Пристанища, Летища 

 
Водни площи и течения 

 
Територии със специфични характеристики 
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Черноморски общини 

 
Дунавски общини 

 
Гранични общини 
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Планински общини 

 
 
Урбанистично развитие, полицентризъм, центрове и оси 
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Общини с центрове от различно йерархично ниво 

 
Общини с центрове от 5-то йерархично ниво 

 
Йерархични нива - административни функции на градовете - центрове 
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Центрове – нива на транспортна значимост 

 
Центрове – нива на медицинско обслужване 
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Центрове – нива на икономическа  значимост 

 
Центрове – нива на туристическо развитие 



НКПР – Графични материали  9

 
Университетски и научно-изследователски центрове 

 
Урбанистичен модел „Изходно състояние“ 
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Урбанистичен модел „Краен моноцентризъм“ 

 
Урбанистичен модел „Умерен полицентризъм“, 2020 г. 
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Урбанистичен модел „Силно развит полицентризъм“, перспектива 
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Полюси и оси на развитие 

 
Полюси и оси на развитие 

 
Българските градове в полицентричната мрежа от градове на Балканите 
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Градове за подкрепа по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
ОПРР 2014-2020 г. 
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Демография 
Прираст на населението 

 
Механичен прираст на населението по общини за периода 2001-2011 г. 
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Относителен дял на населението на 65 и повече години по общини към 01.02.2011 г. 

 
Концентрация на населението, 2011 г. 
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Обслужване 
Образование. Пространствено разположение на средищни и защитени училища 

 
Социални услуги – обекти, териториално разположение и брой 
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Пространствени модели и развитие на територията 
Пространствен модел на транспортната достъпност 

 
Пространствен модел на транспортната система 
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Газопреносна инфраструктура 

 
Природни и културни ценности 
Национална екологична мрежа – значимост и трансгранични връзки 
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Оценка на културното напластяване в границите на населените места 

 
Археологически резервати и обекти на Юнеско в България 

 
Оценка на културното напластяване извън границите на населените места 
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Територии в риск 
Обезлюдяващи се територии 
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Податливост на ерозия 

 
Сеизмични характеристики 
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Развитие според национални документи 
Приоритетно развитие на здравеопазване спрямо проект на Концепция за устойчиво развитие 
на здравна инфраструктура в Република България 2014 – 2020 г. 

 
Здравеопазване и образование. Пространствено разположение 

 
 


