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РАЗВИТИЕ

Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление

№ 216 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 5 от 2010 г., бр. 97 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г. и бр. 50 от 2016 г.).

2. Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие,
регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от ниво 3 (области), приета с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 88 от 2016 г.).

3. Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за
целенасочено въздействие, приета с Постановление № 166 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 64 от 2004 г.).

4. Правилникът за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към
Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие, приет с Постановление №
104 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и
бр. 62 от 2013 г.).

§ 2. В Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г.,
бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г.,
бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г.,
бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр. бр. 53 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 66 от 2015 г., бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г., бр. 41 от 2018 г., бр. 57 от 2019 г. и бр. 42 от
2020 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 7, ал. 1:
а) в т. 2 думите "областни планове, стратегии и програми за регионално развитие" се

заменят със "стратегии и програми";
б) точки 12 и 13 се отменят;
в) точка 14 се изменя така:
"14. участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие;".
2. В чл. 17 т. 13 и 15 се отменят.
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с

Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. и доп.,
бр. 82 и 84 от 2004 г., бр. 26 и 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от 2016 г., бр. 84 от 2017 г. и бр. 3 от 2019 г.), в чл. 6, ал.
2, т. 1 думите "областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските



планове за развитие" се заменят с "документите за стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие".

§ 4. В Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 2017 г. и бр. 21 от 2019 г.) в чл. 6, т. 5 думите "част от регионални и
областни стратегии и/или планове за развитие" се заменят с "част от интегрирани териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2".

§ 5. В Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък
със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на
условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на
квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е
налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 54 от 2018 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2019 г.), в § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите "областни стратегии за
развитие" и запетаята след тях се заличават.

§ 6. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление №
176 на Министерския съвет от 2016 г., (обн., ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм., бр. 67 от 2018 г. и бр. 16 и
33 от 2019 г.), в чл. 23, ал. 4 думите "при разработването и изпълнението на областните стратегии
за развитие" се заличават.

§ 7. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция
"Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81
от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 2, 70 и
91 от 2018 г. и бр. 12 и 52 от 2019 г.), член 32 се изменя така:

"Чл. 32. Директорите на областните пътни управления участват в заседанията на
областния съвет за развитие, когато се разглеждат въпроси, свързани с развитието на пътната
инфраструктура в областта, и при необходимост изразяват становище, което да бъде представено
пред съответния регионален съвет за развитие при разглеждането и приемането на интегрираната
териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2."

§ 8. В Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 12
от 2016 г., бр. 3 и 8 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.), се правят следните изменения:

1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 т. 10.4 се изменя така:
"10.4. Закон за регионалното развитие - интегрирани териториални стратегии за развитие

на регионите за планиране от ниво 2."
2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 т. 9.3 се изменя така:
"9.3. Закон за регионалното развитие - планове за интегрирано развитие на общините."


