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Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда на 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) (ДВ. бр. 57 

от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.) в периода от 21.02.2022 г. 

до 23.03.2022 г. бяха проведени консултации с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на проекта на Програма 

Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027 г., в т.ч. и с компетентния орган по 

околна среда. 

За целта бе осигурен обществен достъп до проекта на Програма Интеррег VI-A 

Румъния – България 2021-2027 г. и Доклада за Екологична оценка (ДЕО), вкл. 

приложенията му. 

На 21.02.2022 г. Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ 

към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е 

публикувала на интернет страница: https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-

konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-

sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/  Съобщение за провеждане 

на консултации по Екологична оценка на проект на Програма Интеррег VI-A Румъния 

– България 2021-2027 г., с всички приложения към нея. 

По реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО бяха проведени консултации по ДЕО 

с компетентния орган по чл. 4 (МОСВ), като бе предоставена документацията на 

хартиен и електронен носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане на 

консултации. Съобщението за провеждане на консултации бе предоставено до 

компетентния орган по чл. 4 (МОСВ) за сведение, а също така и за публикуване на 

интернет страницата му. До останалите заинтересовани институции, определени в 

Схемата за провеждане на консултации, бяха изпратени уведомителни писма, заедно 

със Съобщението за провеждане на консултации: 

• Министерство на здравеопазването (МЗ); 

• Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) (6 на брой, в 

т.ч. Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Варна); 

• Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център Плевен (БДДР); 

• Басейнова дирекция „Черноморски район“, с център Варна (БДЧР). 

Проектът на Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027 г., ДЕО с 

Нетехническото резюме, заедно с всички приложения към него, бяха на разположение 

https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/
https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/
https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/
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на заинтересованите страни в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ № 17-19, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. 

Проектите на документите са публикувани на електронна страница: 

https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-

ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-

bulgariya-2021-2027-g/. 

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. на 25.03.2022 г. е проведено 

обществено обсъждане на Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027 г. и 

ДЕО в електронна среда, в реално време, посредством платформа Webex. 

По време на общественото обсъждане присъстваха представители на 

заинтересованите страни, включени в Схемата за консултации, Дирекция „Управление 

на териториалното сътрудничество“, граждани, заявили участие и консултанти, 

участвали в подготовката на ДЕО. 

В срока за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото 

обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени възражения 

или отрицателни писмени становища по ДЕО и по проекта на Програма Интеррег 

VI-A Румъния – България 2021-2027 г. 

Получените в резултат на консултациите становища, бележки и препоръки са 

отразени в ДЕО. Справка за проведените консултации и за изразените при 

консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им, е 

представена в Приложение № 15_6 към ДЕО.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността, 

ДЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в хода на 

консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не касаят 

методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и 

заключенията на ЕО. 

В отделно Приложение 3.1 към настоящия документ са представени мотивите 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за възлагането/отказа от 

възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по 

чл.22 от Наредбата за ЕО. 

Възложителят внася до компетентния орган Искане за издаване на становище по 

ЕО по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за ЕО и осигурява достъп на 

компетентните органи и обществеността до ДЕО, с всички приложения към него, и 

проекта на Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027 г. на място – в 

https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/
https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/
https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/
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сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, всеки работен 

ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на електронната страницата на МРРБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 3.1. Мотиви на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за възлагането/отказа от възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите по чл.22 от Наредбата за ЕО 


