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О Б Я В А 

За провеждане на среща за обществено обсъждане  на Доклада за Екологична 

оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 

2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив 

преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. 

България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи 

общини), Кюстендил и Перник. 

 

 

 На основание Наредбата за извършване на екологична оценка за планове и 

програми УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че е 

изготвен и е предмет на консултации със заинтересованата общественост Доклад за 

Екологична оценка (ДЕО) на изменение и допълнение на Програма „Развитие на 

регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за 

справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. 

България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), 

Кюстендил и Перник. 

  Считано от 04.11.2022 г. до 05.12.2022 г. включително: 

   

Проектът на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Докладът за 

Екологична оценка (вкл. Нетехническото резюме към Доклада за ЕО и всички 

приложения към него) са предоставени за публичен достъп в сградата на УО на СППРР 

към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция 

„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на адрес: гр. София, бул. 

„Цар Борис“ III, №215, ет.8, стая № 7, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа. 

Документацията може да бъде намерена и на интернет страницата на: 

- Оперативна програма „Региони в растеж“ https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517  

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ“ https://www.mrrb.bg/  

  

  Проектите на Териториалните планове за справедлив преход и Докладът за 

Екологична оценка (вкл. Нетехническото резюме към ДЕО и всички приложения към 

него) са предоставени за публичен достъп в сградата на Министерство на енергетиката 

на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа. 

Документацията може да бъде намерена и на  интернет страницата на Министерство на 

енергетиката в секция „За обществено обсъждане“ - https://www.me.government.bg/ 

 

 Становищата и мненията по ДЕО могат да се депозират до провеждане на 

срещата за обществено обсъждане на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“, №215, ет.8 

и гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19 - Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството или гр. София, ул. „Триадица” № 8 - Министерство на 

енергетиката, както и по електронна поща на адрес: PDimova@mrrb.government.bg или 

a.davidov@me.government.bg,  или по време на самата среща.  
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 Срещата за обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка на 

изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-

2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез 

Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на 

ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник, ще се проведе 

на 07.12.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на регионалното развитие и 

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

 

Контакти от страна на Възложителите:  

 

За Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 

Петя Димова – главен експерт в отдел “Координация и оценка“, ГД СППРР, 

МРРБ 

Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“, №215, ет.8 

Телефон/ел. поща (е-mail): телефон – 02/9405 292, PDimova@mrrb.government.bg 

 

За Министерство на енергетиката: 

Александър Давидов - началник отдел „ЕБСПСП“, Дирекция  ЕСПУЕР, МЕ 

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8  

Телефон/ел. поща (е-mail): 02/92 63 134 / a.davidov@me.government.bg 

 
  


