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ПРЕДГОВОР 

Съвместният  документ за пространствено развитие на държавите от V4+2 (наричан по-долу 
„Съвместен документ”) е резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие 
между шест държави – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.  Целта му е да 
се постигне координация на териториалното развитие и конкретни решения на прекъсванията 
така наречените полюси  и оси на развитие и на постигането на  свързани транспортни мрежи. 

Инициатор на сътрудничеството е Република Чехия (Министерството на регионалното 
развитие). Самата идея, а също и интересът на страните партньори да се включат са 
обусловени от факта, че те имат едни и същи проблеми и еднаква потребност проблемите да 
бъдат решени. 

Освен това,  съвместният документ е под егидата и на двустранни ведомствени комисии 
фокусирани върху пространственото развитие. 

Работата по документа започва през м. март 2008 г. Разработването му получи политическа 
подкрепа на съвместната среща на министрите на регионалното развитие и устройството на 
територията на страните от V4+2, която се проведе на 3 и 4 юни 2008 г. в Прага. На срещата 
Румъния и България също бяха приети за участие в разработването на съвместния документ 
(това обяснява формата V4+2). В чл. 8 от заключенията на срещата на министрите се казва „Ние 
признаваме значението на пространственото планиране за засилване на 
териториалното сближаване и се ангажираме с разработването на Съвместен документ 
за пространствено  развитие на държавите от Вишеградската четворка, като се 
включват също България и Румъния, който в бъдеще може да бъде разширен и да обхване и 
други държави-членки.” 

Изготвянето на Съвместния документ се осъществява чрез така-наречената Група за 
управление, съставена от представители на министерствата на пространственото развитие на 
отделните страни, както и от така-наречената Работна група, съставена от специалисти по 
проблемите на пространственото развитие и устройството на територията от отделните страни. 
Работната група е съставител на Съвместния документ и изготвя спомагателните материали и 
документи за срещите на  Групата за управление. Тази група има компетенции за вземане на 
решения и утвърждаване, тя формулира задачите и координира дейностите по  
разработването  на документа. В процеса на разработване на Съвместния документ се 
проведоха седем срещи на Групата за управление (през март 2008 г. в Братислава, през май 
2008 г. в Бърно, през октомври 2008 г. в Будапеща, през юли 2009 г. във Варшава, през 
октомври 2009 г. в Братислава, през декември 2009 г. в Прага, през февруари 2010 г. в 
Будапеща) и две срещи на работната група (в Бърно, през октомври 2008 г.  и през юли 2009 г. 
в Бърно). 

Съвместният документ ще бъде основа за актуализацията на националните документи за  
пространствено развитие ( също за регионално развитие и развитие на транспортните мрежи), 
като освен това ще се използва като база за дейностите на държавите от V4+2 на европейско 
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равнище. Той може да бъде посочен и като пример за добра практика в процеса на 
изпълнение на Териториалния дневен ред на Европейския съюз. 

Съществуващите разработки по Съвместния документ изпълниха поставените цели, но също 
така поставиха нови въпроси и изисквания. Най-ясно се откроява необходимостта от 
премахване на пречките в териториалното развитие и координирането му с цел засилване на 
териториалното сближаване  на европейската територия. 
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ЦЕЛ И  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА 

Съвместният документ за пространствено развитие на държавите от V4+2 (наричан по-долу 
„Съвместен документ) е опит да се представи общото виждане на шестте държави по 
въпросите на териториалното развитие. Тези държави са по-конкретно Чехия, Унгария, Полша 
и Словакия – така-наречената Вишеградска четворка или V4 плюс България и Румъния – оттук и 
обозначението +2. 

Документът разглежда най-значимите части на пространствената (селищната) структура, която 
се характеризира с висока концентрация на население и засилена динамика на социално-
икономическите дейности, каквито са  полюсите и осите за развитие. Освен това документът  
ще се концентрира върху транспортните мрежи, които играят жизненоважна роля във 
формирането на връзките между тези полюси/центрове и са от съществено значение за 
тяхната достъпност. 

Селищната структура представлява основата на съществуването и взаимодействието на 
обществото. Използването по най-ефективен начин на териториалните ресурси, включително 
на потенциала на полюсите/центровете за развитие, е подпомагано съществено от 
полицентричното развитие, което взема под внимание стимулиращата конкуренция, както  и 
сътрудничеството между важните селищни центрове. Концепцията за полицентрично развитие 
на селищните структури на държавите в национален и в европейски контекст създава 
необходимите очаквания за намаляване на съществуващите регионални различия и 
осигуряване на равни условия за общо икономическо и социално развитие. Важен принос има 
наличието на  свързваща инфраструктура с високо качество и капацитет. Развитието на 
балансирана и функционална полицентрична система от градове е предпоставка, но също и 
цел на устойчивото пространствено развитие (определено на европейско равнище от 
териториално-устройствени документи като Европейската перспектива за пространствено 
развитие (ESDP), Териториалния дневен ред на Европейския съюз и Лайпцигската харта ). 

Съвместният документ е разработен с цел: 

 Да се опишат и представят по унифициран начин полюсите на развитие, осите на 
развитие и транспортните мрежи на територията на страните от V4+2, обусловени от 
действащите национални и европейски документи за развитие и действащите 
международните споразумения. 

 Да се определят трансграничните прекъсвания на осите на развитие, както и 
прекъсванията в граничните райони на отделни транспортни мрежи на територията на 
страните от V4+2,  представляващи пречките за  осъществяване на полицентрично 
развитие и териториално сближаване; 

Изпълнението на тези две цели е предмет на Част 1 от Съвместния  документ. 

Премахването на идентифицираните прекъсвания, както и на съществуващите други пречки в 
териториалното развитие, обуславя необходимостта от предприемането на допълнителни 
мерки в бъдеще. В съответствие с общата воля на  шестте страни да продължат започнатото 
действие по координиране на пространственото развитие на територията на държавите от 
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V4+2, Съвместният документ съдържа проект за бъдещо сътрудничество между държавите от 
V4+2 в областта на пространственото развитие, насочено към премахване на пречките в 
териториалното развитие (за засилване на териториалното сближаване), който съставлява Част 
2 от Съвместния документ. 

Документът съдържа пет приложения. Разработването на   Съвместния  документ наложи да се 
анализират доста голям брой документи относно развитието и  някои международни 
споразумения. Може да се каже, че приложенията представят в резюме и по прозрачен начин 
извършените анализи, като в тях не са включени обяснителни текстове (това не беше счетено 
за необходимо). Приложенията са следните: 

Приложение 1 – Списък на анализираните действащи национални документи за 
пространствено развитие на държавите от V4+2 

Приложение 2 – Избрани резултати от анализа на националните документи за пространствено 
развитие на държавите от V4+2 

Приложение 3 – Представяне на подходите на всяка една от държавите от V4+2, използвани за 
описание на полюсите на развитие и осите на развитие в националните документи за 
пространствено развитие 

Приложение 4 – Представяне на транспортните мрежи на територията на държавите от V4+2 
според класификацията им съгласно международните споразумения. 

Приложение 5 – Препратки към налична информация относно системите за  пространствено 
планиране  в отделните страни 

Общият документ може да се използва по-специално като: 

 Основа за дейностите на ниво ЕС и V4+2  като: 
- Източник на аргументи за държавите от V4+2 при обсъждането на въпроса за 

политиката за пространствено развитие, кохезионната политика и транспортната 
политика , 

- Основа за актуализиране на европейските документи, например TEN-T, 
Териториалната държава и перспективите на Европейския съюз, ESDP и др, 

- Пример за изпълнението на Териториалния дневен ред на Европейския съюз в 
определена  част от Европа; 

 Основа за актуализиране на националните документи за пространствено развитие, 
както и за регионалното развитие и развитието на транспортните мрежи. 
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ЧАСТ 1 

Описание на полюсите на развитие, осите на развитие и транспортните мрежи на 
територията на държавите от V4+2 и установяване на техните прекъсвания  

Цел 

Целта на Част 1 от Съвместния документ е: 

 Да се опишат и изразят по унифициран начин  съществуващите и планираните полюси 
на развитие, осите за развитие и транспортните мрежи на територията на държавите от 
V4+2, обусловени от действащите национални и европейски документи за развитие и 
международните споразумения. 

 Да се идентифицират трансграничните прекъсвания на осите за развитие и на  
отделните видове транспортни мрежи на територията на страните от V4+2. 

 

Описание на полюсите за развитие и осите за развитие на територията на 
държавите от V4+2 въз основа на анализ на националните документи за 
пространствено развитие 

Методика на описване на полюсите на развитие и осите на развитие на територията на 
държавите от V4+2 

Полюсите на развитие могат да се характеризират най-общо като части от пространствените/ 
селищните структури, които са привлекателни за инвестиции и за живеене, тъй като 
притежават определени свойства. Става въпрос например за по-голям брой и гъстота на 
населението, икономически капацитет над средното равнище, модерна транспортна и 
техническа инфраструктура, високо квалифицирана работна сила, представителство на сектори 
с висока добавена стойност, концентрация на капацитет за научно-изследователска и развойна 
дейност и висши учебни заведения (колежи и университети), потенциал за създаване на 
иновации. 

Съчетанието от тези свойства представлява потенциалът за развитие на полюсите за развитие 
и им осигурява висока степен на конкурентоспособност; то е предпоставка за дългосрочен 
растеж и благоденствие.  Като говорим за тях, представете си ядрата на метрополиите или 
агломерациите, както и целите  региони на метрополиите или агломерациите. Полюсите за 
развитие играят важна роля във връзката с по-широките им окръжаващи зони, които обхващат  
предградията, а също и селските райони. Полюсите създават импулси за развитие, които 
предават в своята среда и по този начин имат ефект за нейното развитие. Чрез влиянието си те 
допринасят за функционалната интеграция на дадена зона, за ефективното разпределение на 
ролите между центъра и хинтерланда. 

Осите за развитие могат да се характеризират най-общо като ивици от територия / зона, 
свързващи полюсите за развитие и притежаващи сходни (еднакви) свойства с  тях, но с не 
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толкова интензивно проявление на тези характеристики. Характерна черта на осите за 
развитие е наличието на инфраструктура (транспортна и техническа)    с качество и капацитет 
от по-висок порядък, която влияе на интензивността на връзките между полюсите за 
развитие.1 

В националния документ за пространствено развитие на всяка една от държавите от V4+22 са 
представени зоните за развитие (полюсите за развитие и оси за развитие) проявяващи 
горепосочените свойства. Въпреки това, те не винаги се възприемат по един и същ начин; 
описани са по различни начини (въз основа на различни критерии и методи), различават се и 
по наименованието си. Някои страни са дефинирали само една категория полюси/центрове и 
оси, други са ги подредили в йерархия (разграничават се центрове и оси от европейско, 
национално, трансрегионално/междурегионално и регионално значение или от първа, втора и 
евентуално трета категория), като дадена категория в една страна не винаги съвпада със 
същата категория в друга страна. Някои държави описват само съществуващите, а други 
държави – също и потенциалните полюси и оси.3 

За описване на полюсите за развитие и осите за развитие на територията на държавите от V4+2 
в общия документ е възприет подход, при който центровете за развитие и осите за развитие се 
вземат от отделните национални документи за пространствено развитие и се разделят на две 
групи. Първата група, наречена „Основни полюси за развитие и основни оси за развитие” 
включва центрове и оси от първа (най-високата) категория от отделните национални 
документи, включително съответната столица, която понякога формира така-наречена „нулева 
категория”. Друга група, така-наречените „Второстепенни центрове за развитие и 
второстепенни оси за развитие” се формира от центровете и осите от втора (по-ниска) 
категория, представени в отделните национални документи. 

 

Полюси за развитие и оси за развитие в действащите национални документи за 
пространствено развитие на държавите от V4+2 

България: 

Към настоящия момент в България няма действащ специален документ за териториално 
развитие на национално ниво, но Националната стратегия за регионално развитие за периода 
2005-2015 г. включва обща концепция за развитието на националната територия. За целите на 
общия документ и на база на извършените анализи полюсите  на развитие и осите на развитие 
на територията на България са описани от наличния действащ национален документ. 
Полюсите на развитие от категория 0 и 1 се формират от най-интензивно развиващите се 
градски центрове с важна икономическа, социална, административна, бизнес, културна и 
научна функция.  
                                                             
1 Тази дефиниция на осите за развитие се използва в националните документи и се отнася за 
националните мащаби. При дефинирането на осите за развитие за целите на структурна визия за по-
голяма територия, дефиницията се тълкува по-символично. 
2 Виж приложение 1 – Списък на действащите национални документи за териториално развитие на 
държавите от V4+2. 
3 Виж приложение 3 – Представяне на подходите на всяка една от държавите от V4+2 за описване на 
полюсите  за развитие и осите за развитие в националните документи за териториално развитие. 
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Основните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират от: 

- Метрополната зона на столицата София (категория 0) 
- 9 основни полюса на развитие с транснационално значение: Пловдив, Бургас, 

Варна, Стара Загора, Русе, Плевен, Видин, Благоевград, Велико Търново ( категория 
1) 

- Основни оси за развитие (категория 1) на база на коридорите от TEN-T и на друга 
транспортна инфраструктура от европейско значение. 

Второстепенните полюси на развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират 
от: 

- 10 второстепенни центрове за развитие от национално значение: Враца, Габрово, 
Силистра, Добрич, Шумен, Сливен, Хасково, Кърджали, Смолян, Кюстендил 
(категория 2) 

- Второстепенни оси за развитие (категория 2) на база на друга транспортна 
инфраструктура от европейско значение. 

 

Чехия: 

Един от приоритетите на пространственото развитие в разработената през 2008 г. и утвърдена 
от правителството през 2009 г. Политика на пространствено развитие на Чехия е подпомагане 
развитието на полицентрични селищни структури. В политиката са описани така-наречените 
зони за развитие и оси за развитие, които са определени като територия, на която поради 
концентрацията на дейности от международно, национално и трансрегионално значение 
съществуват повишени изисквания по отношение на промените в рамките на дадена зона. 
Зоните за развитие и центровете за развитие не са подредени в йерархия (съществува само 
една категория). Така в Чехия се създава относително по-голям брой основни центрове за 
развитие в сравнение с останалите страни от V4+2.  

Основните центрове за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират от: 

- 12 зони за развитие: Бърно, Чешке Будейовице, Храдец Кралове/Пардубице, 
Жилава, Карлови Вари, Либерец, Оломуц, Острава, Пилзен, Прага, Усти над Лабем, 
Злин (има само една категория, т.е. 1 категория); 

- Оси за развитие (има само една категория, т.е. 1 категория). 

 

Унгария: 

Националната концепция за пространствено развитие, ратифицирана от Унгарския Парламент 
през 2005 г., набляга на балансираното полицентрично развитие на Унгария. За да не се 
ограничава това развитие само до района на столицата, цялата страна се нуждае от полюси за 
развитие като катализатори на конкурентоспособността, които са органични елементи на 
системата на хармоничната, полицентрична, интегрирана градска мрежа. 
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Основните центрове за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират от: 

- Метрополния регион на Будапеща (категория 0); 
- 5+1 полюси за развитие: Дебрецен, Гьор, Мишколц, Печ, Сегед и съвместен център 

Шекесфехервар-Веспрем (1 категория) 
- Международни оси за развитие (1 категория). 

Второстепенните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират 
от: 

- 15 второстепенни центрове за развитие: Шопрон, Сомбатхели, Залаегерсег, 
Нагиканижа, Капошвар, Шексард, Дунайварош, Татабаня, Кечкемет, Солнок, Егер, 
Шалготарян, Ниредхаза, Бекешчаба, Ходмезовасархели (2 категория) 

- Регионални оси за развитие (категория 2). 

Осите на регионално ниво в много случаи пресичат държавните граници (в този смисъл те са 
също международни или трансгранични оси), докато международните оси се отнасят до 
връзките с други столици. 

 

Полша: 

Националната политика на устройство на територията от 2001 г. описва така-наречените 
полюси  за развитие (няколко категории) и полюси за ускорено развитие (няколко категории). 

Основните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират от: 

- Столицата Варшава (категория 0); 
- 11 центрове за развитие от европейско значение: Бялисток, Бидгошч-Торун, 

Краков, Лодз, Люблин, Познан, Жешов, Горна Силезия (Катовице), Шчечин, „Три 
града” (Гданск, Гдиня, Сопот), Вроцлав (1 категория); 

- Полоси за ускорено развитие от европейско значение: (1 категория). 

Второстепенните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират 
от: 

- 21 центъра за развитие от национално и транснационално значение: Бяла 
Подласка, Белско-Бяла, Ченстохова, Елблаг, Горзов Виелкополски, Челм, Желения 
Гора, Калиш/Остров Виелкополски, Киелче, Кошалин, Легница, Олщин, Ополе, 
Пьотрков Трибуналски, Пршемисъл, Радом, Шедълце, Сувалки, Валбжих, Замошч, 
Зиелона гора (2 категория); 

- Полоси за ускорено развитие от национално и транснационално значение (2 
категория). 
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Румъния: 

Към настоящия момент Румъния не разполага с официален документ за пространствено 
развитие относно осите за развитие на национално ниво, но такъв е в процес на изготвяне. За 
целите на общия документ и на база на извършените анализи центровете за развитие и осите 
за развитие на територията на Румъния са описани от наличния национален документ. 

Основните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират от: 

- Столицата Букурещ (категория 0) 
- 7 населени места от национално значение (така-наречените полюси за развитие): 

Брашов, Яш, Клуж-Напока, Констанца, Крайова, Плоещ, Тимишоара (1 категория); 
- Основни оси за развитие, дефинирани въз основа на връзките между полюсите за 

развитие (1 категория). 

Второстепенните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират 
от: 

- 13 населени места с трансрегионално значение (така-наречените градски полюси 
за развитие): Арад, Бая Маре, Бакъу, Браила, Дева, Галац, Орадея, Питещ, Рамнику 
Валчеа, Сату Маре, Сибиу, Сучава, Търгу Муреш (2 категория). 

 

Словакия: 

Документът „Словашка перспектива за пространствено развитие” 2001, ратифициран от 
правителството през 2001 г., също набляга на полицентричното развитие на дадена зона. От 
всички документи на страните от V4+2, този на Словакия разглежда най-детайлно 
пространствените/селищните структури. Най-важните части от селищната система са така-
наречените селищни ядра (три нива), представени от агломерации, селищни клъстери и оси за 
развитие (от три степени). 

Основните полюси за развитие и оси за развитие в Съвместния документ се формират от: 

- 6 селищни ядра от първо ниво: Банска Бистрица-Зволен, Братислава-Търнава, 
Кошице-Прешов, Нитра, Тренчин, Жилина-Мартин (1 категория); 

- Оси за развитие от първо ниво (1 категория). 

Второстепенните полюси за развитие и оси за развитие в общия документ се формират от: 

- 7 селищни ядра от второ ниво, обвързани със селищните центрове: Липтовски 
Микулаш, Лученец, Михаловце, Нове Замки, Попрад, Поважска Бистрица, 
Приевиджа (2 категория); 

- Оси за развитие от второ ниво (2 категория). 

Описанието на полюсите за развитие и осите за развитие на територията на държавите от V4+2 
въз основа на националните документи за пространствено развитие е представено на фигура 
1. 



 14 

 

Трансгранични прекъсвания  на осите за развитие на територията на държавите от V4+2 

Трансграничните прекъсвания на  осите за развитие, могат да се установят в рамките на 
извършеното описание на полюсите за развитие и осите за развитие на територията на 
държавите от V4+2 въз основа на анализа на националните документи за пространствено 
развитие. 

Прекъсванията се обуславя от две причини: 

- Липса на ос за развитие от едната страна на границата 
- Кръстосване на оси от различни нива по държавните граници. 

По критерия липса на ос за развитие от едната страна на границата са идентифицирани 
следните места, където  има  прекъсвания: 

А. Между България и Румъния, направление Видин – Крайова/Тимишоара (няма румънска 
ос, свързана към основната българска ос). 

Б. Между Словакия и Полша, направление Жилина – Катовице (няма полска ос, свързана 
към второстепенната словашка ос)4. 

В. Между Словакия и Полша, направление Ружомберок – Краков (няма полска ос, свързана 
към второстепенната словашка ос)5. 

Г. Между Словакия и Унгария, направление Лученец – Салготарян (няма унгарска ос, 
свързана към второстепенната словашка ос). 

Д. Между България и Румъния, направление Варна – Констанца (няма румънска ос, свързана 
към българската второстепенна ос). 

Местата, където има прекъсвания са представени на фигура 1 с малки червени кръстчета и 
съответните букви. 

 

В рамките на изследваната зона могат да се идентифицират също следните места, където 
липсват трансгранични преходи, които са резултат от кръстосването на различни категории оси 
за развитие по държавните граници: 

1. Между Полша и Словакия, направление Жешов – Прешов (само второстепенна 
словашка ос е свързана към основната полска ос). 

                                                             
4 Коментар на Унгария: „Ние подчертаваме значението на точка Б, тъй като връзката между Словакия и 
Полша ще повлияе на международната ос между Варшава и Будапеща, която е важна за устройството на 
територията на Унгария”. 
5 Коментар на Унгария: „Ние подчертаваме значението на точка В, тъй като връзката между Словакия и 
Полша ще повлияе на международната ос между Варшава и Будапеща, която е важна за устройството на 
територията на Унгария”. 
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2. Между Чехия и Словакия, направление Злин – Жилина (само второстепенна 
словашка ос е свързана към основната чешка ос). 

3. Между Словакия и Унгария, направление Братислава – Гьор (само второстепенна 
унгарска ос е свързана към основната словашка ос). 

4. Между Словакия и Унгария, направление Кошице – Мишколц (само второстепенна 
унгарска ос е свързана към основната словашка ос). 

5. Между Румъния и Унгария, направление Орадея – Дебрецен (само второстепенна 
унгарска ос е свързана към основната румънска ос)6. 

6. Между Румъния и Унгария, направление Арад – Сегед (само второстепенна унгарска 
ос е свързана към основната румънска ос)7. 
 

 

                                                             
6 Коментар на Румъния: „Ние подчертаваме значението на точка 5, тъй като връзките между Орадея - 
Дебрецен ще повлияят на международната ос между Букурещ – Будапеща – Прага, която е важна за 
устройството на територията на Румъния”. 
7 Коментар на Румъния: „Ние подчертаваме значението на точка 6, тъй като връзките между Арад - 
Сегед ще повлияят на международната ос между Букурещ – Будапеща – Прага, която е важна за 
устройството на територията на Румъния” 
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Фигура 1: Представяне на полюсите за развитие и осите за развитие на територията на 
страните от V4+2 въз основа на анализа на националните документи за териториално 
развитие, плюс идентифицирани места, където има прекъсвания  по осите за развитие. 

Местата, където има  прекъсвания на осите за развитие, са представени на фигура 1 с малки 
оранжеви кръстчета и са обозначени със съответните цифри. 

 

Описание на транспортните мрежи на територията на 
държавите от V4+2 въз основа на анализ на международните 
споразумения, програмата за транс европейската транспортна 
мрежа TEN-T , националните документи за териториално 
развитие и националните документи за развитие на 
транспортните мрежи 

Методика на описване на транспортните мрежи на територията на държавите от 
V4+2 

Обект на интерес са мрежите на железопътния, пътния и вътрешния воден транспорт, 
морските пристанища и летищата. 

За описването на транспортните мрежи на територията на държавите от V4+2 е използван 
подход на възприемане/заимстване на транспортните мрежи, описани в рамките на 
международните споразумения (Европейското споразумение за главните международни 
пътни артерии /AGR/, Европейското споразумение за международните магистрални 
железопътни линии /AGC/, Европейското споразумение за най-важните линии за 
международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти /AGTC/ и Европейското 
споразумение за главните вътрешни водни пътища от международно значение /AGN/), а също 
и в националните документи за пространствено развитие или за развитието на транспортната 
инфраструктура. 

За всеки един участък от транспортните мрежи се прави разграничение дали става въпрос за 
състояние (съществуващ участък) или намерение (планиран участък). 

Съществуващите отделни маршрути по дадено споразумение са показани на картите, 
съставляващи приложение 4. Подборът на пътните участъци, включени в категорията „други 
главни пътища” (транснационални пътища) беше от компетенцията на всяка една от отделните 
държави. 

Отделните транспортни мрежи включват следните видове транспортна инфраструктура: 

Железопътна мрежа: 

- Класически конвенционални железопътни линии, но само тези, които са част от 
TEN-T и/или AGC и/или AGTC; 
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- Високоскоростни железопътни линии; 
- Широкорелсови железопътни линии. 

Пътна мрежа (разделена на участъци според капацитета) 

- Всички автостради, автомагистрали, а в Полша също и високоскоростните пътища; 
- Главни пътища, но само тези, които са част от TEN-T и/или споразумението AGR 

(международни главни пътища); 
- Други главни пътища от транснационално значение (транснационални главни 

пътища). 

Мрежата от вътрешни водни пътища, включително вътрешни пристанища и морски 
пристанища: 

- Вътрешни водни пътища, но само тези, които са част от TEN-T и/или 
споразумението AGN; 

- Вътрешни пристанища, които са част от  TEN-T и/или споразумението AGN; 
- Морски пристанища, които са част от TEN-T. 

Летища: 

- Летища, които са част от TEN-T (разграничени са три нива) 
- Други летища. 

Описанието на железопътната мрежа, пътната мрежа, вътрешните водни пътища, 
включително вътрешните пристанища, както и на пристанищата и летищата на територията на 
държавите от V4+2, въз основа на анализа на международните споразумения, TEN-T, 
националните документи за териториално развитие и за развитието на транспортната мрежа е 
представено на фигури 2, 3, 4, и 5. 

 

Трансгранични прекъсвания  на транспортните мрежи на територията на държавите от V4+2 

Местата, където има прекъсване на транспортните, мрежи могат да се установят в рамките на 
описанието на транспортните мрежи на територията на държавите от V4+2, извършено въз 
основа на анализа на националните документи за пространствено развитие и за развитието на 
транспортните мрежи. 

Прекъсванията преходи се обуславят от две причини: 

- Липса на транспортна мрежа от едната страна на границата; 
- Кръстосване на различни категории транспортни мрежи по държавните граници. 

По критерия липса на транспортна мрежа от едната страна на границата са идентифицирани 
следните места, където липсват инфраструктурни преходи на железопътната мрежа: 

А. Между Чехия и Полша, направление Острава – Катовице (няма полска високоскоростна 
линия, свързана към планираната чешка високоскоростна линия); 



 18 

Б. Между Унгария и Словакия, направление Гьор – Братислава (няма словашка 
високоскоростна линия, свързана към планираната унгарска високоскоростна линия); 

В. Между Унгария и Румъния, направление Сегед – Арад/Тимишоара (няма румънска 
високоскоростна линия свързана към планираната унгарска високоскоростна линия)8 

Местата, където липсват инфраструктурни връзки, са представени на фигура 2 с малки 
червени кръстчета и съответните букви. 

По отношение на пътната мрежа са идентифицирани следните места, където липсват 
инфраструктурни връзки които са резултат от кръстосването на различни категории 
транспортни мрежи по държавните граници: 

А. Между Чехия и Полша, направление Мохелнице – Ополе (полски път от по-малко 
значение е свързан към планиран чешки транснационален международен път); 

Б. Между Унгария и Словакия, направление Естергом – Щурово (словашки път от по-малко 
значение е свързан към планираната унгарска автомагистрала); 

В. Между Унгария и Румъния, направление Ниредхаза – Сату Маре (румънски път от по-
малко значение е свързан към планираната унгарска автомагистрала); 

Г. Между Унгария и Румъния, направление Бекешчаба – Кишинеу-Криш (румънски път от по-
малко значение е свързан към планираната унгарска автомагистрала); 

Д. Между България и Румъния, направление Шумен – Кълъраш през Силистра (румънски 
път от по-малко значение е свързан към български транснационален главен път). 

Местата, където липсват трансгранични инфраструктурни  връзки, са представени на фигура 3 с 
малки зелени кръстчета и съответните букви. 

                                                             
8 Коментар на Румъния: „Планира се високоскоростна линия, свързваща Будапеща и Букурещ, но 
точният маршрут все още не е определен от румънските власти, поради това сме я отбелязали като 
възможно липса на трансграничен преход.” 
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Фигура 2. Представяне на железопътната мрежа на територията на държавите от V4+2 въз 
основа на анализа на международните споразумения, TEN-T, националните документи за 
пространствено развитие и националните документи за развитие на транспортната мрежа, 
включително идентифицирани места, където липсват инфраструктурни връзки на 
железопътната мрежа. 
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Фигура 3. Представяне на пътната мрежа на територията на държавите от V4+2 въз основа на 
анализа на международните споразумения, TEN-T, националните документи за 
пространствено развитие и националните документи за развитие на транспортната мрежа, 
включително идентифицирани места, където има прекъсвания на  пътната мрежа. 
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Фигура 4. Представяне на вътрешните водни пътища, включително вътрешните пристанища и 
морските пристанища на територията на държавите  от V4+2 въз основа на анализа на 
международните споразумения, TEN-T, националните документи за пространствено развитие 
и националните документи за развитие на транспортната мрежа. 
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Фигура 5. Представяне на летищата на територията на държавите от V4+2 въз основа на 
анализа на международните споразумения, TEN-T, националните документи за 
пространствено развитие и националните документи за развитие на транспортната мрежа. 
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ЧАСТ 2 

Предложение за допълнителни разработки по  документ за Съвместния документ 
пространствено развитие на държавите от V4+2, насочени към премахване на 
пречките в пространствено развитие и засилване на териториалната кохезия 

Въведение 

Изводите и опитът, придобит от работата по част 1 от общия документ показват, че е 

необходим общ подход за премахване на пречките в пространственото развитие  като 

предпоставка за засилване на териториалната кохезия. 

Съгласно чл. 8 от Заключенията на срещата на министрите, отговорни за регионалното 
развитие и пространственото развитие на страните от V4+2, която се проведе на 3 и 4 юни 2008 
г. в Прага, бъдещото сътрудничество може да се разшири като обхване и други съседни страни 
от или извън ЕС. 

 

Общ подход за премахване на пречките в пространственото развитие на държавите от 

V4+2 

В част 1 на Съвместния документ въз основа на анализ на националните документи за 
пространствено развитие и на други официални документи са определени местата, където 

липсват инфраструктурни преходи на осите за развитие (виж фигура 6), както и местата, 
където липсват инфраструктурни преходи на транспортните мрежи (виж фигура 2 и фигура 3). 
Посочените места, където липсват инфраструктурни преходи, представляват пречка за 

пространствено развитие, те влияят отрицателно на социално-икономическите процеси в 

района, включително на функционирането на общия европейски пазар и на Икономическия 
съюз на ЕС. 

В хода на работата по част 1 възникнаха някои идеи относно необходимостта от допълване на  
съществуващото очертание на центровете за развитие, осите за развитие и транспортните 
мрежи с „нови части” на осите за развитие или транспортните мрежи на територията на 
страните от V4+2. Като цяло биха били засегнати части, които ще свързват два центъра за 
развитие от двете страни на границата. Някои държави дадоха своите предложения за нови 
оси за развитие (виж фигура 6), които, обаче, все още не са достатъчно обсъдени със 
съответната съседна държава. Става въпрос за следните части от оси за развитие: 

І. Между Полша и Чехия, направление Вроцлав – Бърно (полско предложение); 

ІІ. Между Унгария и Словакия, направление Будапеща – Банска Бистрица (унгарско 
предложение)9; 

                                                             
9 Коментар на Унгария: „Няма ос от унгарска страна, а съгласно действащите унгарски и словашки 
национални документи за териториално развитие в Словакия има ос от трета степен/категория; това 
предложение беше обсъдено с Министерството на строителството и регионалното развитие на 
Словакия през септември 2008 г.” 
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ІІІ. Между Унгария и Румъния, направление Ниредхаза – Сату Маре (унгарско предложение) 

ІV. Между Унгария и Румъния, направление Сегед – Тимишоара (унгарско предложение). 

Предложението за решение на проблема с липсата на инфраструктурни преходи и за нови оси 
на развитие, евентуално за части от транспортната мрежа, трябва да вземе под внимание: 

 Целия европейски контекст на очертаване на центровете за развитие, осите за развитие 
и транспортните мрежи (общоевропейски връзки, връзки на държавите от V4+2 със 
съседни страни от или извън ЕС, местоположението на територията на държавите от 
V4+2 между Балтийско и Черно море); 

 Значението и взаимните връзки между столиците, които са може би най-важните 
центрове за развитие в рамките на територията на държавите от V4+2. 

Решението на проблема с липсата на инфраструктурни преходи в много случаи ще изисква 
двустранни комуникации и споразумение, опиращо се на знания и на предложение за  
детайлизирано решение на регионално ниво (така-наречения подход „отдолу нагоре”), както и 
на знания и предложение за решение на европейско ниво (така-наречения подход „отгоре 
надолу”).  Трябва да се подчертае, че понякога двата подхода могат да са в конфликт и ще е 
необходимо да бъдат координирани. 

  

По-нататъшно сътрудничество в областта на пространственото развитие 

По-нататъшното сътрудничество в областта на пространственото развитие следва да включва: 

1. Повишаване на осведомеността за националните подходи и процеси в областта на 

пространственото развитие (резултат от които са националните документи за 

пространствено развитие) с оглед улесняване на по-нататъшното сътрудничество. За 

тази цел би могло да е от полза следното: 

- Изготвяне на общ преглед на системите за пространствено развитие в отделните 

страни и речници на специализираните термини по примера на унгарската страна (виж 
приложение 5 към общия документ); 

- Постоянен обмен на информация за работата по документите за развитие на отделните 
държави; 

- Съвместни интернет страници за вътрешните нужди на съответните страни и публични 
интернет сайтове за общия документ. 

2. Формулиране на обща стратегия за пространствено развитие в европейски контекст 

за територията на държавите от V4+2. 
3. Задаване на теми, които ще бъдат обект на бъдещо сътрудничество (например 

енергийна инфраструктура, промени в климата, демография, полицентрични селища, 
културно наследство, гори и екологични структури и др.). Това би могло да доведе в 
крайна сметка до нова форма на сътрудничество, например нов проект. 

4. Обща дискусия по европейския процес на планиране в областта на пространственото 

развитие (в рамките на дискусията по актуализацията и преразглеждането на мрежата 
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TEN-T, Териториалния дневен ред на Европейския съюз, Териториалната държава и 
перспективите на Европейския съюз, ESDP и др.). 

Въпросът за финансирането на бъдещото сътрудничество на държавите от V4+2 в областта 

на пространственото развитие, насочено към премахване на пречките в териториалното 

развитие и засилване на териториалната кохезия 

Съществуващото сътрудничество (работа по общия документ за териториалното развитие на 
държавите от V4+2) се финансира от национални източници, затова всяка страна обезпечи 
своето присъствие. Въпреки това, наред с подготовката на бъдещото сътрудничество възниква 
и въпросът за неговото финансиране. Необходимо е да се обмисли вариантът за участие в 
някои от програмите на Европейското териториално сътрудничество, от които би могло да се 
финансира част или евентуално цялото предложено сътрудничество на държавите от V4+2 в 

областта на пространственото развитие, насочено към премахване на пречките в 

пространственото развитие (за засилване на териториалната кохезия). 

 

Използване на резултатите от по-нататъшното сътрудничество между държавите от V4+2 в 

областта на пространственото развитие 

 Резултатите от сътрудничеството биха могли да се използват в хода на актуализацията 

на националните документи за пространствено развитие, тяхната координация и 

координацията на развитието на транспортните мрежи. 

 Направените констатации и придобитият опит биха могли да помогнат на държавите от 

V4+2 да участват по-интензивно в дейностите на ЕС в областта на пространственото 

развитие. 
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Фигура 6. Представяне на центровете за развитие и осите за развитие на територията на 

държавите от V4+2 въз основа на анализа на националните документи за пространствено 

развитие, плюс идентифицирани места, където липсват инфраструктурни преходи на осите за 
развитие, плюс предложения за нови оси за развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списък на анализираните действащи национални документи за териториално развитие на 
държавите от V4+2 

България 
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 
2015 г. Приета с Решение на Министерски съвет № 294 от 21 април 2005 г. 
Вариантът на английски е наличен на следния интернет адрес: 
http://www.mrrb.govenrmnet.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=222 
 

Чехия: 

Политика на пространствено развитие на Чехия, 2008 (Politika územního rozvoje České 
republiky, 2008).  
Приета с Резолюция на Правителството на Чехия от 20 юли 2009 г., № 929 относно 
Политиката на териториално развитие на Чехия 2008 г.  
 
Вариантът на английски е наличен на следния интернет адрес:  
 
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-
rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008   
 
има линк: "Politika územního rozvoje České republiky 2008 - brožura v anglickém jazyce"   
 
Унгария: 
  
Национална концепция за пространствено развитие, 2005 (Országos Területfejlesztési 
Koncepció, 2005). Приета от унгарския парламент с Парламентарен указ  № 97/2005. (XII. 
25.) относно Националната концепция за териториално развитие.  
 
Вариантът на английски е наличен на следния интернет адрес: 
  
http://www.eukn.org/binaries/hungary/bulk/policy/2006/10/205-
nationalspatialdevelopmentconcept2005eng.pdf    
http://www.eukn.org/hungary/themes/Urban_Policy/National-Spatial-Development-Concept-
2005_1782.html   
 
Национален устройствен план, 2003 (Országos Területrendezési Terv, 2003): Акт XXVI от 2003 г. 
относно Националния устройствен план 
  
Вариантът на унгарски език е наличен на следния адрес: 
http://www.vati.hu/main.php?folderID=2017    
 
Полша:  
 
Национална политика за пространствено развитие, 2001 (Koncepcja polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, 2001).  
 
Вариантът на английски е в съкратен вид. 
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 Словакия:  
Словашка перспектива пространствено за  развитие, 2001 (Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska, 2001).  
Вариантът на словашки език е наличен на адрес:  
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=1&lang=sk&cat=222   
 
Румъния:  
Национален план за пространствено развитие (одобрени секции, 1997-2006). Приет като 
закон чрез парламента.  
Вариантът на английски език е наличен на следния интернет адрес:  
http://www.mdrt.ro/index.php?p=1081&lang=en  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Избрани резултати от анализа на националните документи за териториално развитие на 
държавите от V4+2 
 
Таблица 1: Анализирани действащи национални документи на държавите от V4+2 
Държава Документ Дата на 

приемане 
Към кого е 
адресиран 

Словакия Словашка перспектива за пространствено 
развитие 

2001 Правителството  

Чехия  Политика на пространствено развитие на 
Чехия 

2008 Правителството  

Полша Национална политика за пространствено 
развитие 

2000 Парламентът  

Унгария  Национална концепция за пространствено 
развитие 

2005 Парламентът  

Румъния Стратегическа концепция за пространствено 
развитие – Румъния 2030 (документ за 
публични консултации) 

2007 ----------- 

Румъния Регионална оперативна програма 2007 - 2013 2007 Правителството  
България Национална стратегия за регионално 

развитие на Република България за периода 
2005 – 2015 г. 

2005 Правителството  

 
 
Таблица 2. Принципи и главни цели в националните документи за териториално развитие на 
държавите от V4+2 

Държава Документ Принципи Главни цели 
Словакия Словашка 

перспектива за 
пространствено 
развитие 

Устойчивост 
Партньорство  

- Насърчаване развитието на 
икономическата база и засилване на 
нейната конкурентоспособност и 
ефективност 

- Насърчаване на балансираното 
развитие на селищата, включително 
развитието на провинцията 

- Осигуряване на равен достъп до 
инфраструктура 

- Опазване и създаване на екологично, 
природно и културно наследство 

- Насърчаване на интеграцията и 
кохезията 

- Осигуряване на устойчиво развитие 
Чехия  Политика на 

пространствено 
развитие на 
Чехия 

Устойчивост  
Партньорство 

- Създаване на предпоставки за 
устойчиво териториално развитие 

- Интеграция на Чехия в 
централноевропейската зона на ЕС 

- Полицентрично развитие на 
селищната структура 

- Опазване и развитие на природните, и 
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антропогенни културни ценности 
- Сътрудничество с населението и други 

ползватели на територията 
- Създаване на условия за икономично 

използване на изградената в 
регионите структурно изостанала и 
икономически слаба инфраструктура 
и съдействие по този начин за 
решаването на проблема с високата 
безработица в тези райони 

- Осигуряване опазването на 
незастроените земи и създаване на 
предпоставки за нови форми на 
използване на пустеещите земи 

- Създаване на екологична стабилност 
- Създаване на условия за развитие и 

използване на предпоставките на 
територията за различни видове 
туризъм 

- Създаване на предпоставки за по-
добра достъпност на районите и за 
подобряване на транспортната и 
техническата инфраструктура 

- Създаване на условия за превантивна 
защита на районите от потенциални 
рискове и природни бедствия 

- Определяне на условията за ползване 
на земята и устройство на 
определените зони и оси 

Унгария Национална 
концепция за 
пространствено 
развитие 

Субсидиарност 
Децентрализация 
Устойчивост 
Откритост и 
партньорство 
Насоченост и 
ефективност 
Системен 
подход, 
програмиране, 
интегрирано 
развитие 
Прозрачност, 
наблюдение и 
оценка 
Ландшафтен и 
пространствен 
подход  

- Регионална конкурентоспособност 
- Териториална конвергенция 
- Устойчиво териториално развитие и 

опазване на наследството 
- Териториална интеграция в Европа 
- Децентрализация и регионализъм 

Румъния Стратегическа 
концепция за 
териториално 
развитие – 

Устойчивост 
Балансирано и 
хармонично 
развитие 

- Капитализиране на периферията чрез 
развитие на ролята на Румъния като 
свързващ фактор на континентално и 
междуконтинентално ниво 



 31 

Румъния 2030 Опазване на 
специфичността 
Териториално 
партньорство 
Прозрачност и 
доверие 
Консултация и 
координация 
Институционално 
развитие 
Солидарност 
Субсидиарност  

- Свързване към европейската мрежа 
на коридорите и центровете за 
териториално развитие 

- Структуриране и развитие на 
балансирана мрежа от селища в 
селските райони 

- Утвърждаване на солидарността 
между града и селото 

- Развитие на селските райони 
- Заздравяване и развитие на мрежите 

за междурегионална свързаност 
- Устойчиво развитие на различните 

видове територии 
- Засилване на териториалната 

конкурентоспособност 
- Опазване, развитие и ценене на 

природното и културното наследство 
Полша  Национална 

политика за 
пространствено 
развитие 

Устойчивост 
Демокрация 
Децентрализация 
Диверсификация 
Субсидиарност 

- Стимулиране и заздравяване на 
интеграцията на Полша с ЕС 

- Формиране на механизми, 
генериращи ефективно социално-
икономическо развитие 

- Повишаване на цивилизационния 
стандарт на обществото (качество на 
живота) 

- Опазване и рационално оформяне на 
природната среда 

- Опазване на културното наследство 
- Засилване на сигурността на 

държавата 
България Национална 

стратегия за 
регионално 
развитие на 
Република 
България за 
периода 2005 – 
2015 г. 

Програмиране 
Допълнителност 
Устойчивост 
Партньорство 
Прозрачност  

- Постигане на пробив в развитието на 
българските региони чрез инвестиции 
във физическия и човешкия капитал и 
доближаване до средните нива на 
развитие на регионите от ЕС; 

- Намаляване до минимум на 
различията между регионите и вътре в 
регионите чрез развитие на 
вътрешния потенциал на регионално 
и местно ниво; 

- Развитие на териториалното 
сътрудничество за постигане на 
кохезия в европейското пространство 
и разширяване на добросъседските 
отношения и партньорство. 

 
 

Таблица 3. Застъпеност на основните подходи за пространствено развитие в анализираните 

документи 
Теми СПТР - 

Словакия 
ПТР - 
Чехия 

НПУТ - 
Полша 

НКТР - 
Унгария 

СКТР - 
Румъния 

НСРР - 
България 
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Туризъм       
Околна среда       
Културно 
наследство 

      

Обществена 
полезност 

      

Развитие на 
икономиката 

      

Човешка 
инфраструктура 

      

Иновационна 
политика 

      

Социални 
проблеми 

      

Цветове: червено – силно застъпен, оранжево – застъпен, жълто – по-слабо застъпен 
 

Таблица 4. Застъпеност на основните подходи за пространствено развитие в анализираните 

документи 
Теми СПТР - 

Словакия 
ПТР - 
Чехия 

НПУТ - 
Полша 

НКТР - 
Унгария 

СКТР - 
Румъния 

НСРР - 
България 

Центрове за 
развитие 

      

Оси за развитие       
Развитие на 
градовете 

      

Взаимоотношения 
между градските 
и селските райони 

      

Изравняване на 
регионите 

      

Развитие на 
селските райони 

      

Транспортни 
връзки 

      

Териториална 
кохезия 

      

Полицентрично 
развитие 

      

Устойчиво 
териториално 
развитие 

      

Цветове: червено – силно застъпен, оранжево – застъпен, жълто – по-слабо застъпен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Представяне на подходите на всяка една от държавите от V4+2 за описване на 
центровете за развитие и осите за развитие в националните документи за 
пространствено развитие10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Заглавията на националните документи за териториално развитие са дадени в приложение 1. 
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Словакия - Оси на развитие   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Представяне на транспортните мрежи на територията на държавите от V4+2 според 
класификацията им по международните споразумения  

ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА – СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

Фигура 1. Представяне на железопътната мрежа на територията на държавите от V4+2 
според класификацията й по международните споразумения 
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ПЪТНА МРЕЖА – СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

Фигура 2. Представяне на пътната мрежа на територията на държавите от V4+2 според 
класификацията й по международните споразумения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Препратки към налична информация относно системите за пространствено 
планиране в отделните страни 

Унгария 

Представяне на унгарската Политика на пространствено развитие и речник на 
термините, 2008 г. („Речник”№) 

Вариантът на английски език е наличен на следния интернет адрес: 

http://www.terport.hu/main.php?folderID=2802   

 

Чехия 

Устройство на градовете и селата в Чехия, 2007 г. 

Вариантът на английски език е наличен на следния интернет адрес: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2827   

По-подробен материал, подобен на унгарския „Речник” ще бъде разработен през 
следващия период на сътрудничество. 

 

България, Полша, Румъния и Словакия 

Материал, подобен на унгарския „Речник” ще бъде разработен през следващия период на 
сътрудничество.  

 


