
Справка с получени становища в резултат от консултациите по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО 

и начин на отразяването им 
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Министерство на 

околната среда и 

водите 

ЕО-28/ 

20.10.2022г. 

I. По отношение на заданието за обхват и съдържание на ЕО: 

Заданието е изготвено при съобразяване разпоредбата на чл. 86, ал. 3 на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 17, ал. 1 на Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на танове и 

програми (Наредбата за ЕО) по отношение на изискванията към обхвата и 

съдържанието на Доклада за ЕО. По представената в заданието 

информация имаме следните бележки и препоръки: 

1. В т. II.2. Връзка на ПРР 2021-2027 и ТПСП с други планове, 

програми и стратегии, да бъдат включени и следните стратегически 

документи: 

• Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 

План за действие до 2030 г.; 

• Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата 

до 2050 г. - в случай, че в хода на разработване на доклада за ЕО бъде 

приет проектът на такава (в момента - на етап завършили обществени 

консултации); 

• Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор; 

• Национална програма за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване функциите на почвите (2020 - 2030 г.), т.к. програмата има 

отношение към опазване на площите с увредени почви, възстановяване на 

нарушените функции на почвите и рекултивация на нарушени земи. 

В точка II. 2. Връзка на ПРР 2021-2027 и ТПСП с други планове, програми 

и стратегии да отпадне текста: „Национален план за управление на 
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отпадъците 2014-2020 г.“, предвид, че в момента действащ е: „Национален 

план за управление на отпадъците 2021-2028 г.“ 

Вместо Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 следва 

да се разгледа новата Национална рамка за приоритетни действия за 

Натура 2000 за периода 2021- 2027 г. 

2. Във връзка с текста на стр. 30, т. II.3 Аспекти на текущото 

състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на 

изменения и допълнен вариант на ПРР 2021- 2027 г., а именно: Анализът 

и оценката на текущото състояние ще бъдат направени, като се 

използват актуални и обществено достъпни данни, а за базова година ще 

се използва 2020 г., за която е и наличния актуален Национален доклад за 

състоянието на околната среда, 2019 г. - 

http://eea.government/bg/dokladi“ обръщаме внимание, че като източници 

на информация, могат да бъдат използвани данни от последния 

публикуван Национален доклад за състоянието и опазването на околната 

среда за 2020 г., приет от Министерски съвет през 2022 г., в частта Емисии 

на вредни вещества и качество на атмосферния въздух. 

3. Обръщаме внимание, че общините Перник, Стара Загора и 

Гълъбово са разработили и изпълняват общински програми за качество на 

атмосферния въздух. Програмата за качество на атмосферния въздух на 

община Перник е за периода 2017-2021 г., Програмата за намаляване на 

вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧш и ФПЧ2,5) на територията 

на град Стара Загора е за периода 2021-2025 г. Актуализираната програма 

за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 

достигане на установените норми на вредни вещества в община Гълъбово 

е за периода 2019-2023 г. Горецитираните програми могат да бъдат 

намерени на сайтовете на съответните общини и тази информация следва 

да се вземе предвид при изготвяне на доклада за ЕО. 

изготвянето на 

т.3.5 от ДЕО 
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4. По отношение на Биологично разнообразие, в доклада за ЕО следва 

да се извърши оценка на състоянието на флората и фауната в съответните 

региони. Специално внимание следва да бъде обърнато на опазването на 

синантропните видове - прилепи, бързолети, лястовици и др., които се 

засягат от дейности свързани с енергийната ефективност. Да се предвидят 

необходимите действия, чрез които да се отговори на българското и 

международно законодателство за да се избегне унищожаването на 

защитени синантропни видове. 

5. По отношение на Защитени територии е необходимо да бъде 

представена актуална информация за състоянието им. Да се направят 

анализи и заключения, по отношение на въздействието върху тях от 

реализацията на Програмата. Да се предвидят адекватни мерки за 

осигуряване на опазването, съхраняването и развитието на мрежата от 

защитени територии. 

6. По отношение на реализирането на конкретни проекти, те следва 

да са съвместими с изискванията на Плановете за управление на речните 

басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения 

(ПУРН) за съответния период. В момента се изпълняват дейности по 

актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори 

цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022-2027 г. 

Дейности и намерения, произтичащи от прилагането на изменението и 

допълнението на ПРР 2021-2027 г., при които е необходимо водовземане 

и/или ползване на повърхностни и подземни водни обекти, а също така 

местоположението им е в близост до водни обекти и зони за защита на 

питейните води. биха могли да породят потенциален допълнителен риск 

върху повърхностните и подземните водни тела, както и зоните за защите 

на водите. Поради това, реализацията на проекти и намерения, които 

предвиждат ползване и/или водовземане от повърхностни и подземни 

води, произтичащи от прилагането на изменението и допълнението на 

Препоръката е 

съобразена при 

изготвянето на 

т.7.6 и 9.3.6 от 

ДЕО. 

 

 

Препоръката е 

съобразена при 

изготвянето на 

т.4.7.3, 7.6.3, 9.3.6 

и 10.2 от ДЕО. 
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ПРР 2021-2027 г., следва да бъдат съгласувани самостоятелно за 

допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за 

постигане на добро състояние на водите в ПУРБ. 

При прилагането на изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 г. и 

при изграждането на инфраструктурни проекти и инвестиционни 

предложения, произтичащи от нея, следва да се спазват приложимите 

мерки за намаляване на риска от наводнения, съгласно програмата от 

мерки на действащия към момента на реализирането им ПУРН. 

Проектите, произтичащи от прилагането на Програмата, не следва да 

противоречат на заложените мерки в ПУРБ и ПУРН за текущия период. 

Всички бъдещи дейности и инвестиционни предложения, произтичащи от 

програмата, подлежат на нова процедура по глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и следва да се съгласуват за допустимост, 

самостоятелно, спрямо екологичните цели и плануваните мерки за 

постигане на добро състояние на водите в ПУРБ и спрямо целите на 

управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за 

съответния период на действие. 

В Заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО, текста към фиг.4 в 

т.II.3.1.3.- Повърхностни и подземни води следва да се коригира. 

II. По схемата за провеждане на консултации: 

По отношение на Схемата за консултации по ЕО с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица е изготвена в съответствие с 

изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО. 

III. Указания за последващите действия, които да се предприемат по 

процедурата по ЕО: 

Следващите действия, които е необходимо да предприемете по 

процедурата за ЕО за изменение и допълнение на „ Програма„ Развитие 

на регионите “ 2021-2027 г., включващо нови приоритети по Фонда за 

справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за 
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справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS3 - Стара 

Загора (и прилежащите общини), Кюстендил и Перник включват 

изготвяне на доклад за ЕО, като разработването му се възлага на колектив 

от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1 и 

3 от Наредбата за ЕО. Необходимо е да се проведат консултации по 

доклада за ЕО, в т.ч. и приложенията и материалите към него по смисъла 

на чл. 20 от Наредбата за ЕО. като за целта следва да извършите: 

1. Изготвяне и публикуване на съобщение за провеждане на 

консултации, съдържащо информацията по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за ЕО. 

2. Осигуряване на достъп до доклада за ЕО с всички приложения към 

него и приемане на изразените в срок становища по реда на чл. 20, ал. 1, 

т. 2 от Наредбата за ЕО. 

3. Провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните 

органи и трети лица по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредбата за ЕО. 

4. Предоставяне на доклада за ЕО с всички приложения към него, на 

хартиен и електронен носител в МОСВ за провеждане на консултации на 

основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Към документацията следва да 

бъде приложено и съобщението за провеждане на консултации, предвид 

изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО. 

5. Изпращане на съобщението за провеждане на консултации до 

всички посочени в схемата за консултации ведомства и организации, 

както и да го оповестите на интернет страницата си и/или по друг 

общодостъпен начин, съобразно разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Наредбата 

за ЕО. 

Предоставяме Ви за сведение и съобразяване получени становища от 

басейнови дирекции по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), както 

и за допустимостта на проекта на изменение и допълнение на „Програма 

за развитие на регионите за програмния период 2021-2027 г.“ спрямо 

на обществения 

достъп и 

провеждането на 

консултации по 

ДЕО. 
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режимите по ЗВ и действащите Планове за управление на речните басейни 

и Планове за управление на риска от наводнения. 

части „води“ в 

ДЕО. 

Министерство на 

финансите 

22.10.2022г. 

Подписано с 

електронен 

подпис 

По приложените към писмото Задание за определяне обхвата и 

съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и 

допълнение на Програма „Развитие на Регионите“ 2021-2027 (ПРР 2021-

2027), включващи нови приоритети по фонда за справедлив преход, 

разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. 

България за регионите на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи 

общини), Кюстендил и Перник и Схема за провеждане на консултации с 

обществеността, заинтересувани органи и трети лица при изработването 

на изменение и допълнение на допълнение на Програма „Развитие на 

Регионите“ 2021-2027 (ПРР 2021-2027), включващи нови приоритети по 

фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за 

справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS3 - Стара 

Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник и за извършването 

на екологична оценка (ЕО ), не изразяваме бележки и предложения. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Министерство на 

транспорта и 

съобщенията 

Получено по 

електронна поща 

от 

sgotzov@mtitc.go

vernment.bg на 

14.10.2022г. 

12:26 ч 

В отговор на Ваше писмо с Изх. N 99-00-6-472/12.10.2022 г., относно 

провеждане на консултации по изготвеното задание за обхвата и 

съдържанието на доклада за ЕО на изменение и допълнение на Програма 

„Развитие на регионите” 2021-2027 г. във връзка с включването на нови 

приоритети по Фонда за справедлив преход, Ви информираме,  че от 

страна на Министерство на транспорта и съобщенията няма бележки и 

коментари по представените документи. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Министерство на 

здравеопазването 

Получено по 

електронна поща 

на 24.10.2022г. 

от името на доц. 

Във връзка с писмо с рег.№ 99-00-6-472/ 12.10.2022 г. относно 

Провеждане на консултации по изготвено задание за обхвата и 

съдържанието на доклада за екологична оценка за изменение и 

допълнение на Програма Развитие на регионите 2021-2027 г., Ви 

информирам, че Министерство на здравеопазването няма бележки и 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

mailto:sgotzov@mtitc.government.bg
mailto:sgotzov@mtitc.government.bg
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Марияна 

Василева 

Директор на 

Дирекция 

„Международни 

проекти и 

програми“ 

Министерство на 

здравеопазванет

о 

констатации по предоставените за становище задание за обхвата и 

съдържанието на доклада за екологична оценка за изменение и 

допълнение на Програма Развитие на регионите 2021-2027 г. и схема за 

провеждане на консултации с обществеността, заинтересовани органи и 

трети лица. 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

04-13-

442/25.10.2022г. 

Във връзка с Ваше писмо относно провеждане на консултации по 

изготвено задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична 

оценка на изменение и допълнение на Програма "Развитие на регионите 

2021-2027" (ПРР 2021-2027), бих желал да Ви информирам, че 

Министерство на труда и социалната политика съгласува получените 

документи със следните бележки: 

В документите е представен списък с изброени допустимите дейности по 

новия Приоритет 3 от ПРР 2021-2027, включително по темите от 

направлението „Социален преход“ на Териториалните планове за 

справедлив преход, които този приоритет на ПРР следва да изпълнява. 

Към настоящия момент в МТСП са постъпили документи по линия на 

провеждащата се писмена процедура на заседание на Тематичната 

работна група (ТРГ) за изготвяне на проект на ПРР 2021-2027, в които е 

представен проекта на ПРР 2021-2027 с два нови приоритета с 

финансиране от ФСП и дейностите по тях. При преглед на документите 

прави впечатление, че дейностите в т. 2 „Мерки, насочени към социален 

преход, базиран на квалифицирана заетост, предприемачество и социални 

услуги в области Стара Загора, Перник и Кюстендил“ на Приоритет 3 на 

Направеното 

предложение е 

съобразено при 

разработването на 

ДЕО. 
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ПРР 2021-2027, изпратена на членовете на ТРГ, се различават от 

дейностите, посочени като допустими дейности в изготвеното задание за 

обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на изменение и 

допълнение на ПРР 2021-2027. 

Считам, че заданието следва точно да представя дейностите, включени в 

проекта на ПРР 2021-2027. 

В допълнение бих искал да отбележа, че тъй като документите по 

отношение на финансирането от ФСП за България, в т. ч. проектите на 

ТПСП и ПРР 2021-2027, са в процес на разработване, считам че 

Министерството на енергетиката и МРРБ следва да осигурят в процеса на 

подготовката им единност по отношение на мерките в окончателните 

варианти на двата вида документи. 

Министерство на 

културата 

04-05-192/ 

27.10.2022г. 

Във връзка с искано становище по задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение 

на Програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. (ПРР 2021-2027) и 

схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани 

органи и трети лица при изработването на изменение и допълнение на 

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027), 

включващи 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 за извършването на екологичната оценка (ЕО), Ви 

уведомявам, че Министерството на културата съгласува без забележки 

предоставените документи. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски 

район“ 

П-10-11(1)/ 

21.10.2022г. 

1. Във връзка с писмо с изх. №ЕО-28/01.10.2020г. на МОСВ. БД ЗБР е 

разгледала п оценила проекта програма „Развитие на регионите“ 2021-

2027г. съгласно разпоредбите на чл. 12. ал.5 и ал. 6 от Наредбата за 

Констатацията се 

отнася до първия 

вариант на ПРР 
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условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни намерения с предмети и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), като се е произнесла със 

становище по чл. 155. ал.1, т.23 от ЗВ, с изх. №П-01-229(1)/14.10.2020г., че 

програмата е допустима с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-

2021) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, 

забраните и мерките, описани в горецитираното становище. 

2. Със становища с изх.№№П-10-3(1)/15.10.2020г., и П-03-

1(1)/13.01.2021г. адресирани до МРРБ, БД ЗБР се е произнесла и по 

изготвеното задание за определяно обхвата и съдържанието на ДЕО на ПРР 

2021-2027г., като е формулирала предложения и препоръки, които да бъдат 

взети предвид при изготвянето на доклада за ЕО. 

С писмо с изх.№ П-01-162/07.06.2022г. БД ЗБР се е произнесла и със 

становище относно постъпило за разглеждане „ Уведомление за изготвен 

проект на „Програма за развитие на регионите за програмния период 2021-

2027 г. с приложен трети проект на програмата 2021 - 2027 г. (версия от 

месец октомври 2021) с възложител Министерството на регионалното 

развитие и благоустройство, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 

за ОС), и чл. 155, ал.1, т.23 относно гореописания проект. 

Във връзка с писмо с изх. № №ЕО-28/19.09.2022 г., на МОСВ, БД ЗБР се е 

произнесла и със становище с изх. №П-01-331/14.10.2022г. съгласно чл. 12. 

ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостга на планове и програми, проекти и инвестиционни 

2021-2027, 

одобрен с РМС № 

532 от 28 юли 2022 

г. 

 

 

 

Констатацията се 

отнася до първия 

вариант на ПРР 

2021-2027, 

одобрен с РМС № 

532 от 28 юли 2022 

г. 
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предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и на 

основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), относно „ Изменение 

и допълнение на „Програма за развитие на регионите (ПРР) за програмния 

период 2021 - 2027 г. " включващо нови приоритети по фонда за справедлив 

преход, разработени чрез териториални планове за справедлив преход на Р 

България за региони на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), 

Кюстендил и Перник". 

3. Представеното за разглежданото изменение и допълнение на 

Програма за развитие на регионите (ПРР) за програмния период 2021 - 2027 

г. включващо нови приоритети по фонда за справедлив преход, 

разработени чрез териториални планове за справедлив преход на Р 

България за региони на пиво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), 

Кюстендил и Перник " предвижда въвеждането на нови приоритети по 

фонда за справедлив преход, разработени чрез териториални планове за 

справедлив преход на Р. България за региони на ниво NUTS3 - Стара Загора 

(и прилежащи общини), Кюстендил и Перник. Останалите параметри на 

програмата се запазват. 

4. В Приложение Г към доклада на България за Европейския семестър 

за 2019 г. са посочени два региона, които са най-засегнати от прехода към 

неутрална по отношение на климата икономика - Стара Загора и 

Кюстендил. Освен това ЕК е включила и област Перник, тъй като тези три 

области са потенциално най-уязвими от прехода, тъй като са ключови зони 

на концентрация на местния въгледобив и производството на енергия от 

въглища, както и на свързаната с тези дейности икономическа структура. 

Трите области имат различни регионални пространствени структури и 

процеси. Постигането на целите на България по Зелената сделка на ЕС и 

изх.№ЕО-

28/20.10.2022г. и е 

съобразено при 

изготвянето на 

част „Води“ в ДЕО 

 

 

Констатацията не 
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климатичната неутралност към 2050 г. ще бъдат съпроводени с 

предизвикателства на прехода и критично социално-икономическо 

въздействие по отношение на декарбонизацията и трансформацията на 

електроенергийния сектор. Важно е уязвимостта на идентифицираните 

области (NUTS 3) към процеса на преход да бъде надлежно разгледана от 

гледна точка на засегнатите работни места, заинтересовани страни и 

територии. …… 

5. По отношение на представеното задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО) на „Изменение и 

допълнение па „Програма за развитие на регионите (ПРР) за програмния 

период 2021 - 2027 г. включващо нови приоритети по фонда за справедлив 

преход, разработени чрез териториални планове за справедлив преход на Р 

България за региони на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), 

Кюстендил и Перник", в Доклада за ЕО следва да се отбележи, че 

програмният период на ПРР 2021-2027г. съвпада с периода па 

актуализирането, изготвянето и прилагането на третите Планове за 

управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Планове за управление 

на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027г. 

6. В точка II.3.1.3 Повърхностни води и подземните води  в заданието 

за обхвата па ДЕО на изменение и допълнение на ПРР 2021 - 2027г. е 

необходимо да се включат, основните характеристики на повърхностните 

водни тела в териториалния обхват на ЗБР, описани и представени 

таблично в Приложение 1.2.4. на Раздел 1 на ПУРБ на ЗБР (2016- 2021). 

Таблица №1.3.2.а. на Раздел 1 на ПУРБ съдържа информация за подземните 

водни тела в ЗБР. 
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Разглежданото изменение и допълнение на „ПРР за програмния период 

2021 - 2027 г.", засяга следните повърхностни и подземни водни тела, както 

и зони за защита на водите (изброени в становището на БД)…. 

В ДЕО следва да се вземе предвид предстоящото актуализиране на 

характеристиките на повърхностните и подземните водни тела в ЗБР. което 

ще бъде ча изготвено целите на ПУРБ на ЗБР (2021-2027г.). 

7. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) са определени и Зони за защита на 

водите. Зоните за защита на водите, които са регламентирани в чл. 119а от 

ЗВ са: зони за защита на питейните води; зоните, в които водите са 

чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими зони и 

чувствителни зони; защитени територии и зони, обявени sa опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване (защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000). Зоните за 

защита на водите по чл. 119а от Закона за водите са разгледани в Раздел 3 

на ПУРБ на ЗБР (2016-2021). Регистърът на зоните за защита на 

повърхностни води. предназначени за питейно-битово водоснабдяване е 

представен в Приложение 3.1.а. 6. 

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - ПУРБ определя рамката на 

интегрираното управление на водите на басейново ниво и включва 

програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда. В 

приложение 7.2.Г. от Раздел VII - Кратък преглед на програмата от мерки 

за постигане на целите за опазване на околната cpеда в ПУРБ (2016-2021г.) 

са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели 

постигане, запазване и поддържане на „добро“ състояние/потенциал на 

водните тела и зоните за тяхната защита. Формулирането на тези мерки 
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цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или 

минимизиране на неблагоприятните последствия, 

В ПУРБ е залегнал принципът за опазване на повърхностните и 

подземните води от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на 

необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, 

съхраняване на екосистемите, запазвано на ландшафта и предотвратяване на 

стопански щети. В случай, че изпълнението па дейностите, произтичащи от 

изменението и допълнението на Програмата може да доведе до увеличаване в 

значителна степен на антропогенния натиск върху повърхностни или подземни 

водни тела, както и върху зони за защита на водите, в териториалния обхват на 

Западнобеломорски район за басейново управление, е необходимо да се 

предвидят мерки за ограничаване на негативното им влияние върху качеството 

на водите, като при необходимост се направи и анализ на степента на въздействие 

на предвидените дейности върху състоянието на водните тела, както и върху 

защитените зони по чл.119а от Закона на водите. 

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) - региони Кюстендил и Перник, 

от предлаганото Изменение и допълнение на „ПРР за програмния период 

2021 - 2027 г." попадат в териториалният обхвата на Басейнова дирекция 

„Заподнобеломорски район" и попадат в четири от 14-те района в 

териториалния обхват на БД ЗБР, определени като райони със значителен 

потенциален риск от наводнения и утвърдени със Заповед № РД- 

746/01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно 

чл.146г. ал. 2 oт Закона за водите - а именно: район „Кюстендил” с код 

BG4000APSFRST08; район ,, Земен " с код BG4000APSFRST09; район 

„Невестино " с код BQ4000APSFRST06 и район „Перник, Батановци, 
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Студена, Драгичево“ с код BG4000ASPFRST10. Реализирането на мерки за 

предотвратяване на негативното въздействие на водите и с цел зашита на 

населението е приоритет на разработения План за управление на риска от 

наводнения (2016-2021г. Мерките включват категорични забрани и/или 

ограничения на всякакъв вид дейности, допринасящи за повишаване риска 

от наводнения, и които биха имали значителен негативен ефект върху 

категориите „човешко здраве“, „стопанска дейност". ..околна среда” и 

„културно наследство”, чрез причиняване на щети и са публикувани в 

Приложение № 4 на ПУРН на ЗБР за периода 2016-2021г. - Програма от 

мерки и Западнобеломорски район. 

Необходимо е при прилагането на изменение и допълнение към „ПРР за 

програмния период 2021- 2027 г.“ и при изпълнение на инфраструктурни 

проекти и инвестиционни предложения произтичащи от нея, да се спазват 

приложимите мерки намаляване на риска от наводнения, съгласно 

програмата от мерки на действащия към момента на реализирането им 

ПУРН. Необходимо е предвидените дейности/инвестиции да бъдат 

съобразени с риска от наводнения и да се предприемат мерки, в 

съответствие и е актуалните, действащи по време на инвестициите ПУРН, 

за недопускане и превенция на наводнения и защита на обектите при 

евентуални такива явления. 

Към днешна дата е изготвена Предварителна Оценка на Риска от 

Наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани предварителни РЗПРН (в т.ч. 

и нови РЗПРН), публикуван на сайта на БД ЗБР, достъпен на следния линк: 

https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1 %83%d 1 %80%d0%bd/%d0%bf%d 1 

%83%d 1 %80 %d0%bd-2022-2027/ 
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В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в 

Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 

2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН), утвърдени 01 Министъра на околната среда и водите 

със Заповед РД-804/10.08.2021г., достъпна па страницата на БД ЗБР. за 

които са изготвени и публикувани карти на заплахата и риска oт 

наводнения. 

Отделните етапите на актуализация на ПУРН (2022-2027г.), а именно: 

ПОРН, карти на заплахата и на риска от наводнения и проект на ПУРН с 

програма от мерки, са и ще бъдат периодично публикувани, и публично 

достъпни на интернет страницата на БД ЗБР. секция „План за управление 

на риска от наводнения " 2022-2027 г, 

10. Относно произтичащите от разглежданото „Изменение и 

допълнение на „ПРР за програмния период 2021 - 2027 г.“ „Програма за 

развитие на регионите за програмния период 202!-2027г." планове, 

инвестиционни намерения и проекти, и/или техните изменения, засягащи 

водни обекти в териториалния обхват на БД ЗБР, е необходимо същите да 

бъдат оценявани за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН и могат да бъдат 

одобрени само след провеждане на приложимите процедури по реда на 

Глава шеста от Закона за опазване на околната среда - по екологична оценка 

за планове и програми и за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, съгласно изискванията на чл.155. ал.1, т.23 от Закона за 

водите, за инвестиционни предложения. 

Въз основа на гореизложеното, Басейнова дирекция „Западнобеломорски 

район ' дава положително становище по изготвеното Задание за обхват и 

съдържание на екологична оценка на „Изменение и допълнение на ,.ПРР за 
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програмния период 2021 - 2027 г." включващо нови приоритети по фонда 

за справедлив преход, разработени чре; териториални планове за 

справедлив преход на Р. България за региони на ниво NUTS3 - Стара Загора 

(и прилежащи общини), Кюстендил и Перник", като бъдат взети предвид и 

направените препоръки в настоящото писмо. 

Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ 

04-00-61/А11/ 

21.10.2022г. 

1. БДЧР е изразила становища за Програма „Развитие на регионите“ 

2021 - 2027г. 

• С писмо с изх. №04-01-795/А1/12.10.2020г. до Дирекция 

Национална служба за защита на природата към МОСВ, относно 

Уведомление за изготвен проект на „Програма за развитие на регионите за 

програмния период 2021-2027г.“, 

• С писмо с изх. №04-00-61/А1/22.10.2020г. до Министерство на 

Регионалното развитие и благоустройството, относно Провеждане на 

консултации по изготвено задание за обхвата и съдържанието на доклада 

за екологична оценка на Програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027 г., 

• С писмо с изх. №04-00-61/А4/18.01.2021 г: до Министерство на 

Регионалното развитие и благоустройството, относно Провеждане на 

консултации по изготвено задание за обхвата и съдържанието на доклада 

за екологична оценка на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г. 

• С писмо с изх. №04-01-61/А6/01.06.2022г. до Дирекция Национална 

служба за защита на природата към МОСВ, относно Уведомление за 

изготвен проект на „Програма за развитие на регионите за програмния 

период 2021-2027 г., с приложен трети проект на програмата 2021-2027 г. 

(версия от м. октомври 2021 г.)”, с възложител Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

 

Констатациите се 

отнасят до първия 

вариант на ПРР 

2021-2027, 

одобрен с РМС № 

532 от 28 юли 2022 

г. 
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МОСВ е Съгласувала Програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027г. по 

Вариант 2 със Становище по Екологична оценка №2-2/28.06.2021 г. 

Предвид промяната касаеща 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 за регионите 

на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и 

Перник”. Съгласно предоставената информация изменението не засяга 

териториалния обхват на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с 

изключение на малка част от община Тунджа, като прилежаща част към 

област Стара Загора, като донори на пътуващата работна сила, заета в 

засегнатите енергийни и минни предприятия в областта. 

С писмо с изх. №04-01-61/А9/26.09.2022г. до Дирекция Национална служба 

за защита на природата към МОСВ, БДЧР е изразила становище по чл. 155, 

ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно Уведомление за 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 за регионите на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи 

общини), Кюстендил и Перник ”, с възложител Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на 

енергетиката (МЕ). 

2. В Доклада за ЕО да се представи информация за връзката му с 

действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 - 2021 г.) 

за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, План за управление на 

риска от наводнения (ПУРИ 2016 - 2021 г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС 
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и Морската стратегия на Р България (МС 2016 - 2021г.) и Програмата от 

мерки към нея и техните актуализации. 

Програмният период на „Развитие на регионите” 2021 - 2027 г. съвпада с 

периода на актуализирането, изготвянето и прилагането на третите ПУРБ 

2022-2027 г., на вторите ПУРН 2022- 2027 г. и МС 2022-2027г. 

Актуализираната Предварителна оценка на риска от наводнения за 

Черноморски район за басейново управление райони със значителен 

потенциален риск от наводнения е публикуван в раздел „ПУРНТПУРН 

2022-20277 „Предварителна оценка на риска от наводнения“. Междинния 

преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Черноморски район е публикуван в раздел „ПУРБ7ПУРБ 2022-20277 

„Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Черноморски район“. Публикуван е Актуализиран доклад по чл. 8, чл. 9 и 

чл. 10 от Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) в раздел Морска 

околна среда, Морска стратегия на Р България и ПоМ 2022-2027, 

„Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за 

ДСМОС 2018“. 

3. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част 

„Води“ да се изготви съобразно информацията за водите и водните тела в 

Плана за управление на речните басейни в Черноморски район. 

4. Докладът за ЕО следва да обхваща всички възможни въздействия 

върху количеството и качеството на повърхностните, крайбрежните, 

подземните води и зоните за защита на водите (ЗЗВ), определени по чл. 

119а от Закона за водите. 

5. Да се представи информация за Черно море, в обхвата на ЧРБУ. 

Управлението на крайбрежните води със цел постигане на добро 

изготвянето на 

част „Води“ в ДЕО 
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екологично и химично състояние се извършва в рамките на Плана за 

управление на речните басейни 2016 - 2021 г. (изискване на Рамкова 

директива за водите 2000/60/ЕС), а управлението на териториалните води 

и изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Р България и постигането 

на добро състояние на морската околна среда по 11 дескриптора 

(характеристики) се извършва чрез разработената Морска стратегия 

(изискване на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО). В 

обхвата на действие на стратегията влизат и крайбрежните води, при 

наличие на аспекти от тяхното управление, необхванати от ПУРБ. 

6. Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни 

въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички 

планирани дейности и намерения на територията на страната, както и 

кумулативния ефект от тях. Заложените дейности и мерки в ДЕО на 

Програмата да са съобразени с целите и мерките в Плана за управление на 

речните басейни за Черноморски район, с цел предотвратяване 

влошаването на екологичното и химичното състояние на повърхностните 

води, крайбрежните морски води и количественото и химичното състояние 

на подземните води, съгласно нивото на детайлност на програмата. 

7. При изготвяне на ДЕО да се вземат предвид заложените в ПУРБ 

цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на 

програмата, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване 

на значителни вредни въздействия върху повърхностните и подземни води. 

В доклада да се разпишат мерки за изпълнение при прилагане на 

Програмата с цел недопускане или намаляване на отрицателните 

въздействия върху повърхностните и подземните водни тела и ЗЗВ, от 

гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за 

 

Препоръката е 

съобразена при 

изготвянето на 

част „Води“ в ДЕО 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръката е 

съобразена при 

изготвянето т.9 в 

ДЕО 

 

 

 

 

Препоръката е 

съобразена при 

изготвянето на 

част „Води“ в ДЕО 

 

 



ВЕДОМСТВО 

ДАТА НА 

ПОЛУЧАВАНЕ 

ИЗХ. № 

ОПИСАНИЕ НА СТАНОВИЩЕТО 

НАЧИН НА 

ОТРАЗЯВАНЕ И 

МОТИВИ ЗА 

НЕПРИЕТИ 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. Необходимо 

е за всяка отделна дейност да се разгледат всички възможни негативни 

въздействия върху крайбрежните, повърхностните и подземни води в 

детайли, както и да се посочат конкретните поставени цели и мерки за 

постигане на добро състояние. 

8. При изготвянето на ДЕО да се вземат предвид определените райони 

със значителен риск от наводнения (РЗПРН) на територията на Програмата, 

изготвените карти на заплаха и картите на риска от наводненията и 

Програмата от мерки, част ПУРН 2016-2021 г. Съгласно Становище по ЕО 

на ПУРН е необходимо предвижданията да бъдат съобразени с 

анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20- 

годишната вълна и изпълнението на това условие да бъде предоставено в 

ДЕО. В доклада да се разпишат мерки за недопускане или намаляване на 

отрицателните въздействия, от гледна точна на постигане на целите и 

мерките за защита от вредното въздействие на водите заложени в ПУРН 

2016-2021 г. 

Извършена е актуализация на Предварителна оценка на риска от 

наводнения за Черноморски район за басейново управление за втори цикъл 

на прилагане на Директивата за наводнения (ДН) и Райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за периода 2022-2027 г. 

Определените райони за територията на ЧРБУ са одобрени със Заповед 

№РД-803/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите и е 

публикуван на интернет страницата на БДЧР. 

9. Да бъде отразена и необходимостта от спазване на съответните 

забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани в Наредба № 

3/16.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и M3 (ДВ, бр. 88/2000г.) за условията и реда 
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за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- 

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Действащият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 -2021г.) 

за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, Плана за управление на 

риска от наводнения (ПУРН 2016 -2021г.) и Морската стратегия на Р 

България и програма от мерки 2016 - 2021 г., с наличните информация и 

анализи, както и документите в процеса на актуализациите им са 

публикувани на интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.bp и могат да 

послужат при изготвяне на Доклада за обхват на екологична оценка на 

Програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. 
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Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ 

ПУ-01-528-(18)/ 

25.10.2022г. 

I. Относно предложеното Задание за обхват и съдържание на доклад за 

екологична оценка на изменение и допълнение към „ПРР 2021-2027“. 

1. При описание на връзките на „ПРР 2021 - 2027“ и ТПСП с други планове, 

програми и стратегии, се отразени План за управление на речните басейни 

(ПУРБ) 2016-2021 г. и План за управление па риска от наводнения (ПУРН) 

2016-2021 г. в Дунавски район. В момента се изпълняват дейности по 

актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори 

цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 - 2027 г. 

2.. При прегледа на текущото състояние на околната среда, отразяването на 

състоянието и характеристиките на повърхностните и подземните води да 

се извърши по водни тела съгласно действащият ПУРБ в Дунавски район. 

Да се разгледат и зоните за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1 от 

Закона за водите (ЗВ). 2.4, Санитарно- охранителни зони (СОЗ) съгласно 

чл. 119, ал. 4, т. 2 oт ЗВ. 
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3. По отношение на оценката риска от наводнения, да се има предвид, 

че съгласно ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление 

(ДРБУ) на териториите засегнати от изменение и допълнение на „ПРР 2021 

- 2027“. касаещо ТПСП за област Стара Загора, Кюстендил и Перник, не 

попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН). 

Със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите, са утвърдени определените в съответствие „Методика за 

предварителна оценка па риска от наводнения“, РЗПРН в Дунавски район 

за управление на водите, за периода 2022 - 2027 г. Съгласно посоченото в 

Заповед №РД-804/10.08.2021 г., в обхвата на изменение и допълнение, на 

„ПРР 2021 - 2027“, касаещо ТПСП за област Стара Загора, Кюстендил и 

Перник, не попадат актуализирани РЗПРН. 

4. При изготвянето на раздел „Мерки предвидени за предотвратяване, 

намаляване и вьзможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните 

последствия от осъществяването па ПРР 2021-2027 г. върху околната среда 

и човешкото здраве “ да се вземат предвид: 

- Целите и мерките за запазване и подобряване състоянието на 

повърхностните и подземните води в ДРБУ, които са приложими за 

дейностите произтичащи от изменение и допълнение на „ПРР 2021 - 2027", 

съгласно програмата от мерки на действащия към момента па 

реализирането им ПУРБ; 

- Мерките за намаляване на риска от наводнения в ДРБУ, които са 

приложими за дейностите произтичащи от изменение и допълнение към 

„ПРР 2021-2027“, съгласно програмата от мерки на действащия към 

момента на реализирането им ПУРН; 
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- Забраните, ограниченията и регламентите на чл. 143, 146, 149, ал. 2 

и ал. 3 от ЗВ. 

БДДР изразява положително становище за предложеното Задание за обхват 

и съдържание на Доклад за екологична оценка на изменение и допълнение 

към „ПРР 2021-2027“, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив 

преход, разработени чрез ТПСП на Р. България за регионите на циво 

NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски 

район“ 

ПУ-02-161(3)/ 

24.10.2022г. 

Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява 

следното становище: 

1. В т. II. 2 от Заданието във връзка с други планове и програми е 

предвидено да бъде направен анализ на съответствието и избягването на 

противоречия на предвижданията на изменението и допълнението на ПРР 

2021-2027 г. със съотносимите планове, програми и стратегии, в т.ч. 

Планове за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021 г и 

Планове за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. При 

разработването на ДЕО да се има предвид, че Плана за управление риска от 

наводнения 2022-2027 и Плана за управление на речните басейни 2022 - 

2027 са в процес на разработване. Информацията и документите, свързани 

с отделните етапи на актуализацията, се публикуват периодично и са 

публично достъпни на интернет страницата на БД ИБР, секции ПУРБ и 

ПУРН 2022-2027 г. 

2. В ДЕО е предвидено да се представи информация за екологичното и 

химичното състояние на повърхностните води, както и информация за 

зоните за защита на водите и за риска от наводнения, групирана по 

Басейнови дирекции, както и за подземните води е предвидено, да бъде 

представена информация за химичното и количественото състояние на 
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подземните води и зоните за защита на водите относими към подземните 

води, групирана по Бассйновн дирекции. 

3. В Заданието в раздел „Характеристика на околната среда за 

територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията 

на изменението и допълнението на ПРР 2021 -2027 г.“ е предвидено в ДЕО 

в тази точка да бъде обърнато внимание на онези територии, които ще са 

най-значително засегнати от програмата - в частност трите района от ниво 

NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник, които 

са обект на разглеждане в ТПСП. Предвидено е специално внимание да се 

обърне на зони и територии с особен статут - защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие, защитени територии по Закона за защитените 

територии, зони за защита на водите, чувствителни зони, нитратно уязвими 

зони, райони със значителен потенциален риск от наводнения. Да се 

включат всичките зони за защита на водите съгласно ЗВ. върху които 

програмата би могла да окаже значително негативно влияние. 

4. В ДЕО ще бъдат разгледани вероятните значителни въздействия 

върху околната среда, в това число и компонент „Води“. Въз основа 

анализите и оценките на въздействието ще бъдат изведени обобщени 

изводи, относно въздействието на измененията и допълненията на ПРР 

2021-2027 г. върху околната среда и човешкото здраве, вкл. трансгранично. 

5. В ДЕО ще бъдат предложени мерки за предотвратяване, намаляване 

и възможно най- пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на програмата върху околната среда. Мерките ще бъдат 

представени като мерки за отразяване в окончателния вариант на 

програмата и мерки за изпълнение при прилагане на програмата. Да се 
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предвидят при необходимост мерки за ограничаване негативното влияние 

върху водите и водните екосистеми. 

6. При разглеждане на съществуващите екологични проблеми в 

доклада, свързани с повърхностни и подземни води, и зони за защита на 

водите, същите да се обвържат, при възможност, със заложени мерки за 

повърхностни и подземни водни тела, и зони за защита на водите описани 

в Раздел 7, Приложение №1 от Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2016 

- 2021 1. и мерките описани в Приложенията към Раздел 5 от Програмата 

от мерки на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. 

7. В доклада следва да се разгледа необходимостта от съгласуване с 

Басейновите дирекции за управление на водите на видове дейности и 

проекти, предвидени за финансиране по Програмата имащи отношение към 

водите, относно Плановете за управление на речните басейни, Плановете 

за управление риска от наводнения. Закона за водите и подзаконовата 

нормативна уредба към него. 

Във връзка с описаното по-горе, Басейнова дирекция Източнобеломорски 

район- Пловдив изразява положително становище за представеното 

задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка като 

препоръчва да се отразят дадените бележки в настоящото писмо. 
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10.2 от ДЕО 

Изпълнителна агенция 

по околна среда 

3869/ 

21.10.2022г. 

Изпращаме следните бележки по представения документ: 

1. Навсякъде в заданието, където се цитира Национален доклад за 

състоянието и опазването на околната среда в Р. България, да се 

конкретизира Национален доклад за състоянието и опазването на околната 

среда в Р. България за коя година, тъй като в различните части на Доклада 

за екологична оценка е цитирана информация от двата доклада, за 2019 г. и 

2020 г. Например на стр. 30 е посочено, че е използван Националния доклад 
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за състоянието на околната среда, 2019 г;, а информацията в частта емисии 

и КАВ е за 2020 г. Същото се отнася и за информацията в точка 

Повърхностни и подземни води. 

2. На стр. 39 заглавието на фиг. 4 „Пунктове за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух на България“ (под самата фигура) е 

сгрешено. Фигурата касае регионалното разпределение на страната в 

границите на Басейновите дирекции. Да се коригира, заглавието на 

фигурата и в съдържанието на заданието (стр. 4). 

3. На стр. 49 текстът „България е на второ място в ЕС с процент от 

територията, която попада в екологичната мрежа НАТУРА 2000“ да се 

редактира, както следва - „България е на трето място в ЕС с процент от 

територията (34,9 %), която попада в екологичната мрежа НАТУРА 2000“ 

4. На стр. 49 текстът „Към настоящия момент в България са обявени 

1017 защитени територии,..“ да се редактира както следва – „Към  края на 

2019 г, в България са обявени 1017 защитени територии“. 

 

 

По отношение на документ „Схема за провеждане на консултации с 

обществеността, заинтересовани органи и трети лица“, Изпълнителна 

агенция по околна среда, съгласно своите компетенции, няма бележки и 

допълнения. 
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РИОСВ-Бургас ПД-3075(1)/ 

25.10.2022г. 

Заданието е изготвено при съобразяване с изискванията към съдържанието 

и обхвата на Доклада за екологична оценка, съгласно разпоредбите на чл. 

86, ал. 3 на ЗООС. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 
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РИОСВ-Благоевград 4333(1)/ 

26.10.2022г. 

РИОСВ-Благоевград няма бележки и предложения по така представеното 

задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на 

Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма 

„Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г., включващо нови приоритети по 

Фонда за справедлив преход, разработен чрез Териториални планове за 

справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS 3. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

РИОСВ-Варна 04-00-7117/А10/ 

24.10.2022г. 

I. По отношение на схемата за провеждане на консултации с 

обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има 

вероятност да бъдат засегнати от програмата 

Изготвената схема е съобразена с нормативните изисквания на Наредбата 

за ЕО, поради следното: 

1. Описани начините на съвместяване на процеса на програмиране и 

основните етапи на ЕО, в т. ч. за взаимодействие на екипите по 

разработване на програмата и доклада за ЕО. 

2. По отношение на описаните етапи за провеждане на консултациите, 

начина им на провеждане и отразяване на резултатите от тях в екологичната 

оценка са разписани предвидените стъпки и етапи на консултациите по чл. 

19а, чл. 20. чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за ЕО. 

3. По отношение на обхвата на консултациите и идентифициране на 

обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да 

бъдат засегнати от плана, с които да се провеждат консултациите са 

включени всички институции и ведомства, които могат да могат да бъдат 

засегнати. 

II. По отношение на представеното Задание за обхват и съдържание на 

екологична оценка 

Становището по 

т.I не съдържа 

бележки и 

предложения. 
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За представеното Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на 

Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г., включващо нови 

приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез 

Териториалните планове за справедлив преход на Република България 

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

общини), Кюстендил и Перник нямам забележки. 

При изработването на доклада за екологична оценка, анализа да бъде 

съсредоточен по Приоритети в различните сфери на интегрирано развитие 

с аспектите на околната среда. 

Изложеното по-горе има препоръчителен характер за извършване на 

цялостна и пълна оценка. 

Направеното 

предложение по  

т.II е съобразено 

при 

разработването на 

ДЕО. 

РИОСВ-Враца ОВОС-ЕО-371(1)/ 

21.10.2022г. 

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО е изготвено в 
съответствие с изискванията нa чл. 86. ал. 3 от ЗООС….РИОСВ – Враца 
няма забележки към така предоставеното задание за обхвата и 
съдържанието на доклада за екологична оценка на изменение и допълнение 
на ПРР 2021-2027 г. включващо нови приоритети по Фонда за справедлив 
преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на 
Република България за регионите от пиво NUTS 3 - Стара Загора (и 
прилежащи общини), Кюстендил и Перник. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

РИОСВ-Плевен 5919(1)/ 

27.10.2022г. 

Представеното Задание е съобразено с изискванията на чл. 86, ал. 3 от 

ЗООС. 

Приемаме представеното Заданието за определяне на обхвата и 

съдържанието на доклад за екологична оценка на изменение и допълнение 

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

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

България за регионите на ниво NUTS 3 — Стара Загора (и прилежащи 

общини), Кюстендил и Перник, без забележки. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 
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РИОСВ-Пловдив О-3844-1/ 

25.10.2022г. 

Експертите в РИОСВ- Пловдив нямат забележки по така представения 

доклад за екологична оценка 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

РИОСВ-Пазарджик ПД-02-57-(1)/ 

19.10.2022г. 

По отношение на представеното задание за определяне на обхвата и 

съдържанието ма 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, 

разработен» чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. 

България (ТГТСП) за регионите на, ниво NUTS 3 – нямам бележки и 

препоръки. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

РИОСВ-Смолян КПД-01-278-(1)/ 

19.10.2022г. 

По така предоставеното ни Задание за обхвата и съдържанието на доклада 

по екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие 

на регионите“ 2021-2027 (ПРР2021-2027), 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, Ви 

уведомяваме, че нямаме забележки и предложения. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

РИОСВ-Хасково Д-226-(1)/ 

25.10.2022г. 

Във връзка с представеното от Вас задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на изменение и 

допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г., 

включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход в изпълнение 

на разпоредбата на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Ви 

уведомяваме, че от страна на РИОСВ - Хасково няма забележки и 

препоръки към така представеното задание по отношение на компонентите 

и факторите на околната среда. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 
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Областен управител 

на Област Кюстендил 

ОА-04-00-

1/24.10.2022г. 

Във връзка с Ваше писмо наш вх. №OA-(D4-25-38 от 13.10.2022 г., Ви 

уведомяваме, че Областна администрация Кюстендил дава положително 

становище по изготвеното задание за определяне обхвата и съдържанието 

на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма 

„Развитие на регионите" 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027 г.), включващо нови 

приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез 

Териториални планове за справедлив преход на РБългария (ТПСП) за 

регионите на ниво NUTS-3 Стара Загора, Кюстендил и Перник, както и по 

схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани 

органи и трети лица при изработването на изменение и допълнение на 

Програма „Развитие на регионите" 2021-2027г. включващо нови 

приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез ТПСП за 

регионите на ниво NUTS-3 Стара Загора, Кюстендил и Перник, за 

извършването на екологична оценка. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Областен управител 

на Област Стара 

Загора 

22.10.2022г. 

Подписано с 

електронен 

подпис 

След като се запознах с изготвеното Задание за обхвата и съдържанието на 

доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма 

„Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и Схема за провеждане на 

консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при 

изработването на изменение и допълнение на ПРР 2021-2027 г., включващо 

нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез 

Териториални планове за справедлив преход на Р България за регионите на 

ниво NUTS 3 – Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник 

за извършването на екологична оценка, в качеството ми на Областен 

управител на област Стара Загора, изразявам положително становище по 

горепосочените документи. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 
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Община Бобов дол 04-00-158#1/ 

24.10.2022г. 

Община Бобов дол съгласува предоставените документи, като правим 

сдедните предложения: 

1. При, определяне обхвата и съдържанието на Доклада за екологична 

оценка за регион Кюстендил навсякъде да се запише: „Приоритетно за 

територията на Община Бобов дол, пряко засегната по отношение добива 

на въглища и производство на ел. енергия“ 

2. Доклада за екологична оценка да се представи на общините, пряко 

засегнти, с цел разглеждане и изразяване на становища. 

3. Към Доклада за екологична оценка да се  приложат и изразените 

становища от пряко засегнатите общини  за Регион Кюстендил – Община 

Бобов дол. 

4. В Схемата за провеждане на консултации да се конкретизират 

заинтересованите страни и добавят общините (за Регион Кюстендил - 

Община Бобов дол), пряко засегнати от реализирането на ПРР 2021-2027 

г.,. с цел съобразяване с техните становища и предложения. 

Предложенията са 

взети предвид при 

разработването на 

ДЕО. 

Община Брезник 04-00-207(1)/ 

21.10.2022г. 

Във връзка с Ваше писмо под горния номер Ви уведомяваме, че след 

запознаване с предоставените за съгласуване документи, община Брезник 

няма забележки. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Община Земен ПИ-745/ 

20.10.2022г. 

Община Земен съгласува предоставените ни документи в писмото без 

възражение. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Община Казанлък Изпратено по 

електронна поща 

от 

След преглед на предоставените от Вас документи, Община Казанлък е без 

забележки към Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на 

Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 
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v.dimitrova@kaz

anlak.bg 

19.10.2022 г. 

16:03г. 

„Развитие на регионите“ 2021-2027 година, и Схемата за провеждане на 

консултации с обществеността, заинтересовани страни и трети лица. 

Община Ковачевци  П-1328-(1)/ 

19.10.2022т. 

Община Ковачевци дава своето положително становище по отношение на 

представените: 

1. Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за 

екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на 

регионите” 2021 -2027г. 

2. Схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересувани органи и трети лица при изработването на изменение и 

допълнение на Програма „Развитие на регионите” 2021 -2027. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Община Кочериново РД-01-01-126(1)/ 

24.10.2022г. 

Във връзка с получено Писмо с вх. № РД-01-01-126/13.10.2022 г., относно 

Провеждане на консултации по изготвено задание за обхвата и 

съдържанието 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, Ви уведомявам, че разгледахме и запознахме с 

представената ни информация и считаме, че документа е изработен в 

изискуемия обхват и съгласуваме без забележки. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Община Трън 04-00-180-1/ 

20.10.2022г. 

Във връзка с постъпило в Община Трън Ваше писмо изх.№ 99-00-6-

472/12.10. 2022г. регистрирано с наш №04-00-180/13.10.2022г. Ви 

уведомяваме, че нямаме възражения и допълнения относно приложените 

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

mailto:v.dimitrova@kazanlak.bg
mailto:v.dimitrova@kazanlak.bg


ВЕДОМСТВО 

ДАТА НА 

ПОЛУЧАВАНЕ 

ИЗХ. № 

ОПИСАНИЕ НА СТАНОВИЩЕТО 

НАЧИН НА 

ОТРАЗЯВАНЕ И 

МОТИВИ ЗА 

НЕПРИЕТИ 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

екологична оценка на изменение и допълнение на 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 и приложената Схема за провеждане на консултации 

с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при изработването 

на изменение и допълнение на 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 за 

извършването на екологичната оценка (ЕО). 

Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е важна за община Трън, 

независимо, че е класифицирана като селска, тъй като сме гранична община 

/с над 65 км от държавната граница на Република България с Република 

Сърбия/, през територията на общината преминава трансграничната река 

Ерма, водите на територията на общината са обект на наблюдение на две 

басейнови дирекции /Дунавски район Западнобеломорски район/, на 

територия на общината са разположени две защитени територии и пет 

защитени зони от Натура 2000 и през територията на общината до ГКПП 

Стразимировци преминава републикански път II-63. 

Община Невестино 2931(1)/ 

21.10.2022г. 

По повод на постъпило Ваше писмо относно: Провеждане на консултации 

по изготвено задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична 

оценка на изменение и допълнение на ПРР 2021-2027г., 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), 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 
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Кюстендил и Перник, Ви уведомяваме, че се запознахме с предоставената 

ни информация. Нямаме възражения и допълнения към така представена 

ни документация. 

Община Николаево 03-00-179-1/ 

21.10.2022г. 

В отговор на Ваше писмо с Изх. № 99-00-6-472/12.10.2022 год. Ви 

уведомяваме, че Община Николаево няма забележки по програма 

„Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 

Община Опан 04-00-135(1)/ 

21.10.2022г. 

Предоставените Доклад за екологична оценка и изменение и допълнение на 

ПРР 2021-2027, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив 

преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на 

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

(и прилежащи общини, Кюстендил и Перник, съгласуваме без забележки. 

Становището не 

съдържа бележки 

и предложения. 



 


