РЕЗЮМЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, който се разработва
на териториално равнище от ниво 2 (NUTS 2). На това ниво се срещат двата подхода в
изследването и прогнозирането на развитието – „отгоре-надолу”, т.е. от европейското и
националното равнище към регионалното ниво и „отдолу-нагоре” – инициативите, идващи
от общините и областите. Регионалното ниво най-добре характеризира състоянието на
европейските териториални общности по отношение прилагането на Кохезионната политика
на ЕС. Ето защо доброто интегрирано планиране на това ниво е от важно значение за
преодоляване на различията в социално-икономическата сфера.
Регионалният план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода
2014-2020 г. (РПР на СЦР) е разработен в съответствие с постановките на Националната
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР) и тези, заложени в Националната
програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, регионалният план отчита
приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на
кохезионната политика на Европейския съюз. Акцентът, който новата политика на ЕС
поставя върху териториалното сближаване и сътрудничество, предопределя стриктното
придържане

на

плана

към

Дунавската

стратегия

и

последвалите

разработки

в

макрорегионален и трансграничен контекст.
Планът на Северен централен район е изготвен на основата на широк анализ на
социално-икономическото състояние, тенденциите и изведените приоритети за развитие.
Описани са промените в икономическото и социално развитие на административнотериториалните единици в района. Анализът на вътрешнорегионалните различия между
отделните области сравнява показателите на всяка от тях със средните показатели за района.
Дефинирани са групи от общини, които са с високи отклонения от средните стойности на
разглежданите показатели. В заключение е дадена оценка на тенденциите в развитието и са
формулирани изводи, препоръки и мерки за преодоляване на несъответствията и проблемите.
Предмет на целенасочени действия са увеличаване на конкурентните предимства на района и
преодоляване

на

вътрешнорегионалните

различия

в

социалната

и

техническата

инфраструктура и развитието на човешкия фактор, както и насоки за по-ефективно
използване на съществуващите възможности и потенциали на района.
Визията, целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен
централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. са формулирани на основата на

резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социалноикономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространствено развитие
на петте области в региона за периода 2005-2011 г., както и на основа европейските и
национални стратегически документи. Кратко формулираната визия за развитие на СЦР е:
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН – бързо и устойчиво развиващ се европейски район,
интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето
бъдеще и личностна реализация.
Съобразявайки се с НСРР, РПР на СЦР поставя икономическото, социалното и
териториалното сближаване във фокуса на стратегическите цели:
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива
на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката,
характерни за районите от Дунавското пространство;
Стратегическа
междурегионалните
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ограничаване на риска от социална изолация и бедност;
Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано,
интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;
Стратегическа

цел

4:

Опазване

на

околната

среда,

съобразно

предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и
национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и
стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници.
Приоритетите и специфичните цели са обусловени от актуалното състояние на района
и от плановете за икономическо и социално сближаване в развитието на територията.
Основното предизвикателство пред района е превръщането му от икономически изостанал и
слабо населен район в устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от
Дунавското пространство.
Съгласно Закона за регионалното развитие, изпълнението на Регионалния план за
развитие се наблюдава от Регионалния съвет за развитие. Регионалният съвет за развитие
осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации,
физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и
прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането,
финансирането, наблюдението и оценката. В РПР на СЦР е представена визия за това, как ще
се прилага принципа на партньорство и как ще се осигурява информация и публичност по
отношение на изпълнението на плана до 2020 г.

