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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, програмирането,
управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на
регионалното развитие.
Чл. 2. Целите на закона са:
1. създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие на районите в Република България;
2. създаване на предпоставки за намаляване на междурегионални и вътрешнорегионални различия в
икономическото развитие на страната;
3. осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите на населението;
4. развитие на трансгранично сътрудничество.
Чл. 3. Регионалното развитие е процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на административно-териториалните единици, обединени в райони за
планиране на територията на Република България.
Чл. 4. Регионалната политика е система от нормативно регламентирани документи и инструменти,
насочени към реализиране на целите на регионалното развитие в административно-териториалните
единици.
Чл. 5. Провеждането на държавната политика в областта на регионалното развитие се основава на
следните принципи:
1. единен подход за планиране и програмиране;
2. концентрация на ресурсите за постигане на целите на регионалното развитие;
3. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката;
4. допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с
други източници;
5. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на планирането и
програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;
6. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно,
национално и регионално равнище.
Глава втора
РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Чл. 6. (1) На територията на Република България се обособяват райони за планиране.
(2) Районите за планиране се формират на основата на областите в зависимост от географското им
разположение, икономическото им развитие, броя на населението им и перспективите им за развитие.
(3) Районите за планиране са с наименование и териториален обхват, както следва:
1. Северозападен район за планиране, обхващащ областите Видин, Враца и Монтана;
2. Северен централен район за планиране, обхващащ областите Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен
и Ловеч;
3. Североизточен район за планиране, обхващащ областите Варна, Търговище, Шумен, Разград,
Силистра и Добрич;
4. Югоизточен район за планиране, обхващащ областите Бургас, Сливен и Ямбол;
5. Южен централен район за планиране, обхващащ областите Пловдив, Кърджали, Хасково,
Пазарджик, Смолян и Стара Загора;
6. Югозападен район за планиране, обхващащ областите София, Софийска, Кюстендил, Благоевград и
Перник.
(4) Центровете на районите за планиране се определят от Министерския съвет.
Чл. 7. (1) В границите на районите за планиране се обособяват райони за целенасочено въздействие.
(2) Районите за целенасочено въздействие са териториална основа за провеждането на държавната
политика за регионално развитие чрез система от мерки, насочени към постигане на устойчив ръст на
социално-икономическото развитие и преодоляване на вътрешнорегионалните различия.
(3) Районите за целенасочено въздействие обхващат териториите на една или повече съседни общини.
(4) Районите за целенасочено въздействие са:

1. район за икономически растеж;
2. район в индустриален упадък;
3. изостанал граничен район;
4. изостанал селски район;
5. изостанал планински район;
6. Столична община.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Териториалният обхват на видовете райони за целенасочено
въздействие по ал. 4, т. 1 - 5 се определя, като се отчитат равнището и динамиката на икономическото
развитие, структурата на икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на техническата
инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, географското положение и наличният
потенциал за постигане на целите за развитие на съответния вид район.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Териториалният обхват на видовете райони за целенасочено
въздействие по ал. 4, т. 1 - 5 се определят в регионалните планове за развитие по данни на Националния
статистически институт.
(7) Територията на една община може да бъде включена към повече от един вид район за целенасочено
въздействие по ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 в случаите, когато отговаря едновременно на критериите и показателите
за тях.
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) В териториалния обхват на район за икономически растеж се
включват общини с развита икономика, транспортна, техническа и социална инфраструктура и отговарящи
поотделно на две трети от следните показатели:
1. нетни приходи от продажби на един жител над 120 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
2. средногодишен темп на нетните приходи от продажби на един жител над средната стойност за
страната за последните три години;
3. равнище на средната работна заплата, по-високо от средната стойност за страната за последните три
години;
4. средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата, по-висок от средната стойност за
страната за последните три години;
5. средно равнище на безработицата, по-ниско от 105 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
6. средногодишен темп на безработицата, по-нисък от 105 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
7. коефициент на възрастова зависимост, по-нисък от 110 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
8. средногодишен темп на увеличаване на броя на населението, по-висок от средния за страната за
последните три години;
9. повече от 50 на сто от населението попада в зона с развита транспортна инфраструктура, отстояща
до 30 км от автомагистрала, път от първи клас, железопътна гара, гражданско летище или пристанище за
обществен транспорт.
(2) В териториалния обхват на район в индустриален упадък се включват общини, в които е извършено
или се извършва преструктуриране на индустриални структуроопределящи предприятия, довело или водещо
до спад на производството, увеличаване на безработицата, ниско равнище на доходите и обезлюдяване, и
отговарящи поотделно на две трети от следните показатели:
1. дял на индустриалната заетост повече от 115 на сто от средния дял за страната за последните три
години;
2. средногодишен темп на безработицата, по-висок от 105 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
3. средногодишен темп на нетните приходи от продажби на предприятията, по-висок от средния темп
за страната за последните три години;
4. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за последните три
години;
5. средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата, по-нисък от средната стойност за
страната за последните три години;
6. средногодишен темп на намаляване на броя на населението, по-висок от средния за страната за
последните три години.
(3) В териториалния обхват на изостанал граничен район се включват общини, в които част от
административната граница на поне една от тях съвпада с част от държавната граница и отговарящи

поотделно на две трети от показателите по ал. 6.
(4) В териториалния обхват на изостанал селски район се включват общини, в които над 20 на сто от
трудоспособното население е заето в селското и горското стопанство и отговарящи поотделно на две трети
от показателите по ал. 6.
(5) В териториалния обхват на изостанал планински район се включват общини, територията на всяка
от които е със средна надморска височина над 500 м или под 500 м, но със средна за територията дълбочина
на разчленение на релефа над 150 м разлика между най-ниската и най-високата точка на един квадратен
километър, със средна за територията гъстота на разчленение на релефа над 1,5 км на квадратен километър
и среден наклон на релефа над 7 градуса, и отговарящи поотделно на две трети от показателите по ал. 6.
(6) При определяне на териториалния обхват на изостанал граничен, изостанал селски и изостанал
планински район се отчитат следните показатели:
1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за последните три
години;
3. средно равнище на безработица над 110 на сто от средната стойност за страната за последните три
години;
4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за страната за последните
три години;
5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;
6. над 25 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово покритие помежду им
или с общинския център;
7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа;
8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от качеството, прието като
стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за последните три години.
Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) При настъпили промени в стойностите на показателите за
общините, отчетени в годишните доклади за изпълнението на регионалните планове за развитие, но не
по-рано от три години от влизането им в сила, се допускат промени в териториалния обхват на районите за
целенасочено въздействие чрез:
1. изключване на една или повече общини при достигането на стойности извън определените прагове
на показателите по съответните критерии;
2. включване на една или повече нови общини, отговарящи на определените прагове на показателите
по съответните критерии.
(2) Промените в териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие се извършват чрез
промени в регионалните планове за развитие.
Глава трета
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Чл. 8. Стратегическото планиране за постигане целите на регионалното развитие се осъществява чрез:
1. Национална стратегия за регионално развитие;
2. областни стратегии за развитие.
Чл. 9. (1) Националната стратегия за регионално развитие определя дългосрочните цели и приоритети
на регионалната политика на Република България.
(2) Националната стратегия за регионално развитие съдържа:
1. сравнителен социално-икономически анализ на районите за планиране;
2. основните и специфичните цели и приоритетите за развитие, които трябва да бъдат постигнати за
определен период;
3. необходимите действия на компетентните органи за постигане целите на стратегията;
4. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на стратегията.
(3) Националната стратегия за регионално развитие отчита предвижданията на Националния план за
развитие.
(4) Националната стратегия за регионално развитие се приема от Министерския съвет по предложение
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и се обнародва в "Държавен вестник".
Чл. 10. (1) Областната стратегия за развитие определя целите и приоритетите за развитие на областта,
както и мерките за постигането им.
(2) Областната стратегия за развитие се разработва в съответствие с Националната стратегия за
регионално развитие.
(3) Областната стратегия за развитие съдържа:

1. анализ на икономическото и социалното състояние на областта;
2. специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие на областта и районите за целенасочено
въздействие;
3. организация и координация на дейността за постигане на целите;
4. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията;
5. схема за устройство.
(4) Областната стратегия за развитие се приема от областния съвет за развитие.
Глава четвърта
ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Чл. 11. (1) За районите за планиране се разработват регионални планове за развитие.
(2) Регионалните планове за развитие се разработват в съответствие с предвижданията на
Националната стратегия за регионално развитие, както и с приоритетите и специфичните цели, съдържащи
се в областните стратегии за развитие, за съответния програмен период.
(3) Регионалните планове за развитие съдържат:
1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на
съответния район за планиране;
2. целите, приоритетите и мерките за развитие;
3. районите за целенасочено въздействие;
4. размера на необходимото ресурсно осигуряване, в т.ч. по видове помощи, както и разпределението
им по районите за целенасочено въздействие;
5. предварителна оценка на плана за очакваните резултати;
6. индикативна финансова таблица - по източници на финансиране, мерки и приоритети, обобщаваща
необходимите ресурси за реализация на плана;
7. реда и начина за провеждането на консултациите за изпълнение на плана с партньорите на
регионално равнище.
Чл. 12. Регионалните планове за развитие се приемат от Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.
Чл. 13. Ежегодното планиране на средствата за реализация на дейности в районите за целенасочено
въздействие се осъществява по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
съгласувано с регионалните съвети за развитие и с министъра на финансите в рамките на бюджетната
процедура, като средствата се осигуряват със закона за държавния бюджет за съответната година.
Чл. 14. (1) Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитието на общината,
както и финансовите ресурси за неговата реализация.
(2) Общинският план за развитие се разработва в съответствие с предвижданията на областната
стратегия за развитие.
(3) Общинският план за развитие съдържа:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината;
3. описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието на
съседни общини;
4. индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и
проектите, в това число и по т. 3;
5. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
(4) Общинският план за развитие се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Чл. 15. (1) Програмирането и ресурсното осигуряване на регионалното развитие се извършва в рамките
на Националната оперативна програма за регионално развитие.
(2) Националната оперативна програма за регионално развитие се разработва съгласно прогнозни
годишни лимити, определени по мерки, одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра на
финансите.
Чл. 16. (1) Националната оперативна програма за регионално развитие съдържа:
1. синтезиран анализ на проблемите в районите за планиране;
2. основни средносрочни програмни цели и приоритети за икономическото и социалното сближаване
в развитието на районите за планиране;
3. описание на мерките за изпълнение на приоритетите, включително информация за проверка на
съответствието им със схемите за отпускане на държавни помощи и за извършване на наблюдение и оценка;
4. система от показатели за измерване на очакваното въздействие от реализирането на програмата;
5. индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението;

6. обобщен индикативен финансов план с общия размер на средствата, необходими за изпълнението й
по мерки и източници на финансиране;
7. условията и реда за управление и изпълнение на програмата.
(2) Към Националната оперативна програма за регионално развитие се изготвя програмно допълнение,
което включва:
1. мерките за изпълнение на приоритетите й;
2. предварителна оценка на мерките по т. 1;
3. определяне на индикатори за наблюдение и оценка за изпълнението на мерките по т. 1;
4. финансов план за всяка мярка, разписан по видове финансови източници;
5. дейностите, свързани с осигуряването на публичност и прозрачност на програмата;
6. описание на информационната система за компютризиран обмен на необходимите данни за
управление, наблюдение и оценка.
Чл. 17. Националната оперативна програма за регионално развитие се разработва в съответствие с
предвижданията на Националния план за развитие и се приема от Министерския съвет.
Чл. 18. (1) При програмирането на регионалното развитие се отчитат инициативите на общините за
устойчиво местно и регионално развитие.
(2) Общинският съвет приема програма за реализация на общинския план за развитие по предложение
на кмета на общината.
(3) С програмата по ал. 2 се конкретизират мерките за развитие, проектите за тяхното изпълнение и
съответните финансови ресурси, звената за изпълнение на проектите и дейностите за информация и
публичност, контрола и оценката на изпълнението на програмата.
Чл. 19. Министерският съвет приема наредба за условията и реда, включително сроковете, за
изготвяне, съгласуване, приемане, финансиране, актуализиране и изпълнение на стратегиите и плановете
по чл. 8 и 11 и на програмата по чл. 15 по предложение на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и на министъра на финансите.
Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Чл. 20. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие;
2. организира изработването на регионалните планове за развитие на районите за планиране;
3. организира, координира и съгласува основните приоритети и мерки на Националната оперативна
програма за регионално развитие и на програмното допълнение към нея;
4. ръководи и организира изпълнението на Националната оперативна програма за регионално
развитие, както и актуализацията на програмното допълнение;
5. организира и координира системата за събиране на информация за изпълнението на Националната
оперативна програма за регионално развитие;
6. организира изготвянето на годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на
Националната оперативна програма за регионално развитие;
7. организира извършването на междинна оценка за изпълнението на Националната оперативна
програма за регионално развитие;
8. дава методически указания на органите, участващи в разработването и прилагането на документите
по чл. 8 и 11 ;
9. участва в провеждането на преговори със структурите на Европейския съюз в рамките на своите
компетенции;
10. участва в междуправителствени комисии за трансгранично сътрудничество;
11. съдейства за хармонизирането на българското законодателство в областта на регионалното
развитие с нормите на европейското право.
Чл. 21. (1) В районите за планиране се създават регионални съвети за развитие.
(2) Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално
развитие на ниво район за планиране.
(3) Председател на регионалния съвет за развитие е областен управител от областите, включени в
обхвата на съответния район за планиране, и се определя от съвета на ротационен принцип. Срокът на
ротация е една година.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Членове на регионалния съвет за развитие са представители на:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите,
Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на
икономиката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта,

определени от съответния министър, представител на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения; областните управители на областите, включени в съответния район за планиране, както и по
един представител на общините от всяка област, включена в съответния район за планиране.
(5) Представителите на общините по ал. 4 се определят от съответния областен съвет за развитие.
(6) Председателят на регионалния съвет за развитие кани на заседанията на съвета да присъстват с
право на съвещателен глас физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към
регионалното развитие.
(7) Средствата, необходими за дейността на регионалните съвети за развитие, се предвиждат по
бюджетите на областните администрации в центровете на районите за планиране, които осигуряват и
условията за дейността им.
Чл. 22. (1) Регионалните съвети за развитие:
1. обсъждат и съгласуват проектите на областните стратегии за развитие за съответния район за
планиране;
2. обсъждат и одобряват проекта на регионалния план за развитие на съответния район за планиране
при спазване на принципа за партньорство;
3. обсъждат и съгласуват мерките, които следва да се включат в Националната оперативна програма за
регионално развитие;
4. приемат предварителната оценка за проектите, предложени в изпълнение на мерките, включени в
Националната оперативна програма за регионално развитие;
5. дават становище по годишните доклади и по заключителния доклад;
6. осъществяват взаимодействие с областните съвети за развитие и с централните органи на
изпълнителната власт;
7. изпълняват и други функции, възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(2) Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се уреждат с правилник, издаден от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 23. (1) В структурата на областните администрации в центровете на районите за планиране се
създават дирекции за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и
планове.
(2) Изискванията за заемане на длъжностите в дирекциите по ал. 1 се определят в правилника по чл.
24, ал. 2 .
Чл. 24. (1) Дирекциите по чл. 23 изпълняват следните функции:
1. подпомагат дейността и изпълняват функциите на секретариат на регионалния съвет за развитие;
2. организират разработването и съгласуването на регионалните планове за развитие и ги представят за
обсъждане в регионалните съвети за развитие;
3. участват в обсъждането на основните мерки, програми, подпрограми, дейности и проекти при
съставянето на Националната оперативна програма за регионално развитие;
4. участват в извършването на предварителна оценка на предложените от крайните получатели
проекти за изпълнението на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално
развитие в частта за района за планиране;
5. подпомагат методически крайните получатели на помощта при реализацията на одобрените проекти;
6. оказват съдействие на кандидатите за получаване на помощи за спазване на изискванията,
регламентирани в нормативните актове;
7. осъществяват координация и взаимодействие с централните структури на изпълнителната власт за
изпълнение на планираните мерки;
8. подпомагат събирането на информация за анализ и оценка на изпълнението на Националната
оперативна програма за регионално развитие за територията на съответния район за планиране;
9. участват в изготвянето на междинните и годишните доклади относно напредъка на изпълнението на
Националната оперативна програма за регионално развитие;
10. изготвят периодични справки за процеса на планиране и изпълнение на Националната оперативна
програма за регионално развитие за територията на района за планиране;
11. изпълняват и други функции, определени в устройствения им правилник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 24 от 2006 г.) Устройството и дейността на дирекциите по ал.
1 се уреждат с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след
съгласуване с министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на труда и социалната
политика, министъра на земеделието и горите, министъра на околната среда и водите, министъра на
транспорта и министъра на държавната администрация и административната реформа.

Чл. 25. Областният управител:
1. организира разработването на областната стратегия за развитие;
2. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет
за развитие и за приемане в областния съвет за развитие;
3. подпомага общините на територията на областта при разработването на общинските планове за
развитие;
4. оказва съдействие при разработването, изпълнението, контрола и оценката на съответния
регионален план за развитие;
5. координира подготовката на проекти в съответствие с областната стратегия за развитие и с
предвижданията на регионалния план за развитие;
6. осигурява публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие
на територията на областта;
7. сключва споразумения за сътрудничество със съседни области за осъществяване на съвместни
дейности по изпълнение на мерките за регионално развитие.
Чл. 26. (1) В областите се създават областни съвети за развитие.
(2) Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а негови членове са кметовете
на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегиран
представител на регионалните сдружения на общините на територията на областта, делегиран представител
на областните структури на национално представените организации на работодателите и на работниците и
служителите.
(3) Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с областната
стратегия за развитие;
3. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни области за
осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;
4. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и
програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния
управител.
(4) Организацията и дейността на областните съвети за развитие се определя с правилник, издаден от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 27. Кметът на общината:
1. организира изработването на общинския план за развитие и на програмата за реализацията му и ги
внася за обсъждане и приемане от общинския съвет;
2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на
общинския план за развитие;
3. представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на
общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;
4. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по
реализацията му.
Чл. 28. Общинският съвет:
1. обсъжда и приема общинския план за развитие и програмата за реализацията му;
2. одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие по
предложение на кмета на общината.
Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ И ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Чл. 29. Източници за финансиране на регионалното развитие са:
1. държавният бюджет;
2. бюджетите на общините;
3. средства на физически и юридически лица;
4. международни финансови институции;
5. други източници, определени със закон.
Чл. 30. Средствата по чл. 29 се разходват за:
1. финансиране на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално развитие;
2. финансиране на предложените за подпомагане дейности на физическите и юридическите лица в
изпълнение на приоритетите по районите за целенасочено въздействие;
3. съфинансиране на проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз съгласно

подписаните споразумения.
Чл. 31. Регионалното развитие в районите за планиране и в районите за целенасочено въздействие
може да бъде подпомагано в съответствие със Закона за държавните помощи, както и чрез:
1. безвъзмездно предоставяне на финансови помощи за:
а) изпълнение на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално развитие;
б) покриване на част от разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
в районите за целенасочено въздействие;
2. данъчни облекчения, определени със закон;
3. недвижими имоти - частна държавна собственост и незавършени обекти на строителството, по реда
на Закона за държавната собственост ;
4. недвижими имоти - частна общинска собственост и незавършени обекти на строителството, по реда
на Закона за общинската собственост ;
5. други форми на държавно подпомагане, определени със закон.
Глава седма
УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ И
ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Чл. 32. Управлението, както и наблюдението, оценката и контролът за ефективното изпълнение и
информационното осигуряване на програмите и плановете за регионално развитие се извършват при
условия и по ред, определени с наредби на Министерския съвет по предложение на министъра на
финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 33. (1) За разработването на регионалните планове за развитие, както и на Националната
оперативна програма за регионално развитие и програмното допълнение към нея се извършва
предварителна оценка на приоритетите и мерките, предложени за включване в тях.
(2) Предварителната оценка включва:
1. оценка на въздействието им върху социалната и икономическата ситуация;
2. оценка на въздействието им върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда .
(3) Оценката на мерките, предложени към програмното допълнение, включва количествена оценка на
прилагането им по отношение на съответните приоритети и критериите за подбор на проектите в рамките
на Националната оперативна програма за регионално развитие.
Чл. 34. (1) За изпълнението на Националната оперативна програма за регионално развитие се извършва
междинна оценка.
(2) Междинната оценка включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и наблюдение.
Чл. 35. (1) След изтичането на периода на действие на Националната оперативна програма за
регионално развитие се извършва последваща оценка.
(2) Последващата оценка включва:
1. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
2. оценка на общото въздействие;
3. анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на програмата;
4. оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;
5. изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие.
Чл. 36. Оценките се извършват чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените
поръчки, както следва:
1. на предварителната и на междинната оценка - от министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
2. на последващата оценка - от министъра на финансите.
Чл. 37. За разработване на общинския план за развитие, както и за изпълнението на програмата за
неговата реализация, кметът на общината възлага извършването на оценки по смисъла на чл. 33 , 34 и 35 .
Чл. 38. (1) Стратегиите, плановете и програмите, както и документите, свързани с действията на
съответните органи по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение, контрол и оценка, са
официална обществена информация.
(2) Органите, извършващи действия в рамките на предоставените им от този закон и нормативните
актове по прилагането му компетенции, са длъжни да информират своевременно и по подходящ начин
обществеността за характера и същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от
извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Програмиране" е процес на организиране, вземане на решения и финансиране, осъществено на
многогодишна основа с цел реализиране на стратегическите цели и приоритети.
2. "Регионален план за развитие" е средносрочен документ, съдържащ анализ на
социално-икономическото състояние на район за планиране, основните цели и приоритети за развитие,
необходимите действия и индикативните финансови ресурси за постигането на тези цели.
3. "Национална оперативна програма за регионално развитие" е документ за реализиране на целите и
приоритетите на регионалното развитие за цялата територия на страната чрез средносрочни мерки, които
могат да бъдат финансирани от различни източници в рамките на Националния план за развитие.
4. "Национален план за развитие" е програмен документ, основан на анализ на цялостното развитие на
страната и единна програма за интегрирано развитие на социално-икономически приоритети от
национално значение, обезпечена с индикативен финансов план за тяхното изпълнение.
5. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
6. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
7. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
8. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
9. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
10. "Мярка" е съвкупност от дейности, обединени в програми и подпрограми, които се реализират, за да
бъдат постигнати определени приоритети в развитието на група от области и общини.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Този закон отменя Закона за регионалното развитие (ДВ, бр. 26 от 1999 г.).
(2) Националният план за регионално развитие се привежда в съответствие с изискванията на чл. 9 и
19 в тримесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник".
(3) Областните планове за развитие се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 10 и 19 в
шестмесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник".
(4) Общинските планове за развитие се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в
едногодишен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
(5) До приемането на Националния план за развитие Националната стратегия за регионално развитие и
Националната оперативна програма за регионално развитие отчитат предвижданията на Националния план
за икономическо развитие.
§ 3. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) в чл. 50, ал. 1 думите "Съвета за регионално развитие"
се заменят с "министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция "Пътища".
§ 4. Изпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и
на министъра на финансите.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
--------Законът е приет от 39-то Народно събрание на 5 февруари 2004 г. и е подпечатан с официалния печат
на Народното събрание.

