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Конституцията на РБ (1991 г.) определя основната цел

и териториалните нива, на които регионалното развитие трябва

да бъде провеждано и основните инструменти за въздействие.
- “Република България е единна държава с местно

самоуправление. В нея не се допускат автономни

териториални образувания” (чл.2, ал.1 от КРБ).
- “Държавата създава условия за балансираното

развитие на отделните райони на страната и подпомага

териториалните органи и дейности чрез финансовата,
кредитната и инвестиционната политика” (чл.20 от КРБ).

Закона за РР (2008 г.) урежда (чл.1 от ЗРР):
- Планирането, програмирането, управлението,

ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и

оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и

програмите за провеждане на държавната политика за

регионалното развитие;
- Разработването, управлението и информационното

осигуряване на концепции и схеми за пространствено

развитие на национално, регионално, областно и общинско
ниво.



1. Номенклатура на статистическите териториални 
единици (Nomenclature of Statistical Territorial Units -

NUTS)

Тази номенклатура е разработена в началото на 70-те
години на ХХ в. от ЕК. Тя има важно значение за събиране на

хармонизирана и съпоставима регионална информация за целите

на планиране развитието на териториалните общности и страната

като цяло.
NUTS са “нормативни региони”, които отразяват

политическата воля. Границите им са фиксирани при условия на
намаляване на населението в тях, отнесено като

кореспондиращо към икономически оптималното изразходване

на необходимите ресурси за постигането на техните задачи.
Те са еднозначно дефинирани, признати в страната и в ЕС,

относително стабилни по отношение на териториалния си обхват,
територия, на която определени нива на управлението упражняват

своята власт (правомощия).



Определени са 3 нива на йерархична класификация:
всяка страна членка на ЕС се разделя на определен брой региони

от първо ниво на NUTS; всеки регион - на подрегиони от NUTS
ниво 2 (в България - регион за планиране), а всеки подрегион – на

NUTS от ниво 3 (в България - област).
Основен критерий - броят на населението в региона.

Промени в NUTS се предлагат от Комисията не по-често
от на всеки 3 години. Действащата класификация в България е от

12.02.2013 г. и се използва при разработването, производството и

разпространението (вкл. при международния информационен

обмен) на статистическа информация на регионално ниво от

НСИ, БНБ и всички органи на статистиката в България.

Ниво Минимум Максимум
NUTS 1 3 Милиона 7 Милиона
NUTS 2 800 000 3 Милиона
NUTS 3 150 000 800 000





2. Документи за стратегическо планиране и 
програмиране на регионалното развитие в България

Системата от документи за стратегическо планиране и

програмиране на регионалното развитие в България обхваща (чл.9
от ЗРР):

1. Национален план за развитие;
2. Национална стратегическа референтна рамка -

определя дългосрочните цели и приоритети на държавната

политика за регионално развитие на страната, както и

съответствието й с другите структуроопределящи политики;
3. Оперативни програми, финансирани от фондовете на

ЕС;
4. Националната стратегия за регионално развитие;
5. Регионални планове за развитие - определят

средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано

регионално и местно развитие на територията на съответния

район в съответствие с предвижданията на Националната

стратегия за регионално развитие;



6. Областна стратегия за развитие (ОСР) - определя

средносрочните цели и приоритети за развитие на областта,
както и стратегическите насоки за разработване на общинските

планове за развитие; разработва се в съответствие с

регионалния план за развитие и Регионалната схема за

пространствено развитие на района от ниво 3 (област – 28 бр.);
приема се от областния съвет за развитие; важна част от

системата за стратегическо планиране на устойчиво

интегрирано регионално и местно развитие за периода 2014-
2020 г.; разработва се в контекста на актуалното социално-
икономическо състояние на областта и на перспективите за

развитие на мрежата от населени места и градски центрове,
селските райони и връзката град - прилежащ регион, както и

проблемите на териториите с периферен характер и затруднен

достъп.

Специфичен въпрос: определяне обхвата на т. нар.
“райони за целенасочена подкрепа” - базира се на

икономически, социални и инфраструктурни критерии.



7. Общински план за развитие (ОПР) - документ за

стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на

местно ниво (територията на общината, LAU 1 – 264 бр.);
съчетава целите при различните местни политики, устройството

на територията, управлението на общинската недвижима

собственост и др.; отразява стратегическите цели и приоритети

на Националната стратегия за регионално развитие (NUTS 1) за

периода 2012-2022 г., съответства на ОСР (NUTS 2) за периода

2014-2020 г.; отразява целите и приоритетите на ЕС в областта на

регионалната политика за следващия програмен период и целите

на Стратегията “Европа 2020”, приема се от общинския съвет

(ОС) по предложение на кмета на общината;

Разработване на ОПР - обединява местната общност за

решаване на актуалните проблеми за социално-икономическото
развитие.

Разработването на ОПР може да бъде инициирано освен

от кмета на общината и от председателя на ОС



Структура и съдържание на ОПР:

• Анализ на социално-икономическото развитие на общината;
• Цели и приоритети за развитие на общината за плановия

период;
• Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите

ресурси за реализация на плана;
• Индикатори за мониторинг и оценката на плана;
• Необходими действия във връзка с оценката и актуализацията

на плана;
• Необходими действия за прилагане принципа на партньорство

и осигуряване на информация и публичност;
• Програма за реализация на общинския план за развитие, с

която се конкретизират проектите за изпълнение, необходимите
финансови ресурси и структурните звена, които следва да ги

изпълняват;
• Предварителна оценка на плана



3. Органи и правомощия при планиране на 
регионалното развитие 

• Министерският съвет - приема Националната концепция за

пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено

развитие на районите от ниво 2 (NUTS 2) по предложение на

министъра на регионалното развитие (чл.16, ал.1, т.2 от ЗРР).

• Министърът на регионалното развитие - организира

изработването на Националната концепция за пространствено

развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на

районите от ниво 2 (NUTS 2); организира изработването,
съгласуването и актуализирането на регионалния план за развитие

за всеки от районите от ниво 2 (чл.15, ал.1 от ППЗРР).

• Регионалният съвет за развитие - орган за провеждане на

държавната политика за регионално развитие в съответния район

от ниво 2 и за наблюдение на регионалния план за развитие.



• Териториални звена на Министерството на регионалното
развитие в районите от ниво 2 (NUTS 2) - създават се с цел

стратегическо планиране и координация на регионалното

развитие, които трябва да се организират в съответствие с

границите на района.

• Областният управител - организира разработването на

областната стратегия за развитие (NUTS 3) и на регионалната

схема за пространствено развитие на областта (NUTS 3); внася
проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и

съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от

областния съвет за развитие; внася проекта на регионалната

схема за пространствено развитие на областта за приемане от

областния съвет за развитие.

• Областни съвети за развитие - създават се в областите в

съответствие с разпоредбите на чл.22, ал.2 от ЗРР.



• Кметът на общината и общинският съвет - имат правомощия и

изпълняват функции по отношение на общинския план за развитие

и другите документи за планиране на регионалното развитие на

ниво LAU 1 и LAU 2 (населено място) (чл.23 и чл.24 от ЗРР).

• Единна информационна система за управление на
регионалното развитие и пространствено планиране (чл.25,
ал.1 от ЗРР) - изгражда се за ефективното и ефикасното

управление на регионалното развитие и осигуряването на

публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на

планирането, финансирането, наблюдението и оценката на

регионалното развитие. В тази връзка се издава специализирана

наредба на министъра на регионалното развитие, която трябва да

отчита особеностите на районите за статистически цели от всички

нива на NUTS и LAU, както и изискванията за обем и съдържание

на документите, с които се планира регионалното развитие.



Обвързаността на стратегиите и плановете за

регионално и местно развитие с предвижданията на

Националната комплексна устройствена схема, районните и

специализираните устройствени схеми и общите устройствени

планове на съответните нива осигурява съответствие и

непрекъснатост на процеса на планиране (чл.5 от ППЗРР).



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНЕТО ВИ !

Проф. д-р инж. Йордан Ботев


