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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 

Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на 

проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Югоизточен регион (ЮИР) 

за планиране от ниво 2 за периода  2021 -2027 г., съгласно Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (приета с ПМС №139 

от 24.06.2004 г., изм. ДВ, бр. 70 от 07 Август 2020 г.) 

 

Информираме Ви, чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще проведе консултации с 

обществеността по изготвено задание за обхвата и съдържанието на Доклада за 

екологична оценка на проекта на ИТСР на ЮИР за планиране от ниво 2. Стратегията 

попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които се отнасят 

към позиции на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, предвид което, на 

основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, подлежи на процедура по задължителна 

екологична оценка (ЕО). 

Съгласно чл. 19 а от НУРИЕОПП е изготвено Задание за обхвата и съдържанието 

на доклада за Екологична оценка на Стратегията. 

 

1. Информация за възложителя – Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19; 

Лице за контакт: Ивайло Стоянов -  началник отдел “Стратегическо паниране и 

програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 

развитие“,МРРБ. 
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тел: 02/94 05 627;  

e-mail адрес: IStoyanov@mrrb.government.bg  

 

2. Обща информация за ИТСР: 

а) Основание за изготвяне: 

Съгласно чл. 12., ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

(ППЗРР), Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г. министърът на регионалното развитие и 

благоустройството организира разработването, съгласуването и актуализирането на 

интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. 

ИТСР са част от системата от документи за планиране на пространственото развитие, 

регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 

март 2020г. Тя определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво 

интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за 

планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално 

и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и 

връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в 

макрорегиона. 

Приетата визия, която определя рамката за реализация на ИТСР на ЮИР за планиране, е 

следната:  

ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН - привлекателно място за живот и бизнес, със съхранено 

природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на 

устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие. 

 

б.) Период на действие и етапи на изпълнение на ИТСР 

ИТСР се изготвя за периода 2021-2027 г. и се изпълнява през целия период. 

в.) Териториален обхват на ИТСР 

Териториалният обхват на регионите за планиране от ниво 2 (NUTS 2) в България е 

определен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1059/2003, който формира 

http://www.eufunds.bg/bg
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единната правна рамка на регионалните статистики в Европейския съюз. Създадените 

шест региона за планиране у нас, които не са административно-териториални единици, 

имат за цел да подпомогнат „планирането, програмирането, управлението, ресурсното 

осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие" (чл. 4, ал. 1 на ЗРР). 

Изменение на границите на регионите е извършено по повод членството на страната в 

Европейския съюз през 2007 г. 

В обхвата на ЮИР за планиране от ниво 2 попадат областите: Бургас, Сливен, Стара 

Загора и Ямбол. 

г.) Основни цели на ИТСР: 

Основната цел на ИТСР е създаването на  условия за балансирано и устойчиво 

интегрирано развитие на регионите за планиране от ниво 2 чрез:  

1.  осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост за 

насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите; 

2. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено 

развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

д.) Срокове и етапи на изготвяне на плана и наличие, нормативно регламентирано 

изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на 

обществеността  

Съгласно чл.12, ал. 4 от ППЗРР, проектът на ИТСР на регионите за планиране от ниво 2 

се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския 

съвет преди приемането му от Министерския съвет. 

http://www.eufunds.bg/bg
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В процеса на подготовка на ИТСР са проведени обществени консултации със 

заинтересованите страни. ИТСР бяха публикувани  за обществено обсъждане на портала 

за обществени консултации и на страницата на МРРБ:  

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5045 

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirani-teritorialni-strategii-za-razvitie-na-regionite-za-

planirane-ot-nivo-2-za-perioda-2021-2027-g/ 

в периода от 20.03.2020 до 21.04.2020 г. 

Проектите на ИТСР са публикувани и на следния линк: 

http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-

prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на ИТСР  

Съгласно чл. 12. (1) и чл.18 на ППЗРР министърът на регионалното развитие и 

благоустройството организира разработването, съгласуването и актуализирането на 

интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 

и заедно с регионалните съвети за развитие осигуряват информация и публичност на 

процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на интегрираните 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 в съответствие 

със своите компетенции. 

4. Орган за приемане/одобряване/ утвърждаване на стратегиите 

 Министерският съвет приема интегрираните териториални стратегии за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното  

развитие и благоустройството след одобряването им регионалните съвети за развитие. 

5. Срок за изразяване на становища: 7 дни от публикуване на настоящото съобщение. 

http://www.eufunds.bg/bg
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6. Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища по заданието 

за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка можете да представяте в 

срок 7 дни от публикуването на настоящето съобщение на място или на официалния 

адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg 

За становищата изпратени на пощенския адрес на МРРБ – гр. София, е валидна датата на 

входящия номер издаван от деловодството на МРРБ. 
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