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ВЪВЕДЕНИЕ 

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е фокусирана върху цел на 

политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“. Програмата ще допринесе за 

осъществяването на целите на политиката, особено по отношение на предвидените 

мерки, свързани с индустриалните зони, енергийната ефективност и устойчивата 

мобилност и инфраструктурата за секторните политики, свързани с цел на политиката 4 

и т.н. 

Основната цел на ПРР за периода 2021-2027 г. и в частност на политиката на 

регионалното развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и 

устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и 

задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.  

Специфичните цели, които се поставят в ПРР 2021-2027 г., включват: 

 Справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на регионалните 

различия по отношение на населението; 

 Увеличаване на икономическия растеж на българските региони; 

 Насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа 

от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. 

 

Горепосочените цели се предвижда да бъдат постигнати чрез значителна промяна 

в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, което ще се 

реализира чрез прилагането на интегриран териториален подход. Във фокусът на 

интегрирания териториален подход е ефективното използване на потенциала на всяка 

територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни 

нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната 

територия. 

В тази връзка е изготвена ЕО на проекта на ПРР 2021-2027 от месец септември 

2020 г. Към онзи момент ПРР 2021-2027 е включвала 2 специфични основни приоритета, 

финансирани от Европейския фонд за регионално развитие - един за „Интегрирано 

градско развитие“ и друг за „Интегрирано териториално развитие на регионите на ниво 

2“. Предвиден е и трети приоритет за „Техническа помощ“, за да се улесни прилагането 

на новия териториален подход. Беше издадено Становище по Екологична оценка (ЕО) № 

2-2/ 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, с което беше  съгласуван проекта 

на ПРР 2021-2027 от месец септември 2020 г. 

Проектът на ПРР 2021-2027 е одобрен с Решение на Министерски съвет № 532 от 

28 юли 2022 г. 

http://www.eufunds.bg/
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Същевременно, в провеждащия се преговорен процес с Европейската комисия е 

взето решение за включване в обхвата и в съдържанието на ПРР 2021-2027 на 2 нови 

специфични приоритета с финансиране от Фонда за справедлив преход – Приоритет 

„Справедлив преход“ (за основни инвестиции от ФСП) и приоритет за Техническа 

помощ. Включването на новите приоритети следва да бъде осъществено чрез процедура 

по изменение на програмата. В тази връзка е необходимо изготвянето на ЕО на 

изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 от месец септември 2022 г. 

Мащабът на икономическото и социалното въздействие на прехода към 
декарбонизация ще бъде най-висока в регионите, където икономиката се основава на 
добив на въглища и производство на електроенергия - Стара Загора, Кюстендил и 

Перник. Тези три региона/области ще бъдат изправени пред дълбока икономическа 
трансформация през следващите десетилетия и ако не бъдат разработени подходящи 
планове за диверсификация, растеж и работни места, те ще бъдат изложени на риск от 
задълбочаване на икономическия спад, безработицата, включително прехвърляне на 

безработица от закриване на мини, обезлюдяване и бедност. В тази връзка мерките по 
Приоритет 3 ще се определят от идентифицираните нужди от Териториалните планове 
за справедлив преход, които ще бъдат финансирани от Фонда за справедлив преход.  

Фондът за справедлив преход (ФСП) е първи стълб от Механизма за 

справедлив преход (МСП), който се ангажира с целите на Европейския зелен пакт и 

на Парижкото споразумение , като гарантира, че няма да има изоставени по пътя на ЕС 

към климатична неутралност до 2050 г. Механизмът ще се съсредоточи върху 

регионите и секторите най-силно засегнати от прехода, поради зависимостта си от 

изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси 

ФСП цели да допринесе за смекчаване на социално-икономическото въздействие 

в най-засегнатите от прехода региони и сектори. Създаден е в рамките на политиката за 
сближаване. Ще се изпълнява при споделено управление в тясно сътрудничество с 
националните, регионалните и местните органи и заинтересованите страни.  

Съвместно с предоставена техническа помощ от страна на ЕК и в тясно 
сътрудничество с националните, регионалните и местните органи и заинтересованите 
страни, Министерство на енергетиката разработи териториалните планове за справедлив 
преход на 3-те най-засегнати от прехода към климатична неутралност области в страната 

– Стара Загора, Кюстендил и Перник. На територията на трите области са: 

-  разположени находищата на лигнитни вълища в страната и се 

осъществяват минни дейности; 

- разположени топлоелектрически централи; 

- донори на пътуващата работна сила, заета в засегнатите енергийни и минни 

предприятия.  

В териториалния обхват на териториалния план за справедлив преход на Стара 

Загора попадат и прилежащи на областта общини от области Хасково, Сливен и Ямбол, 

http://www.eufunds.bg/
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които са донори на пътуващата работна сила, заета в засегнатите енергийни и минни 

предприятия - общини Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, 

Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. 

През 2022 г. беше създадена специална Комисия за енергиен преход към 
Консултативния съвет за европейската зелена сделка, която да разработи пътна карта за 
неутралност по отношение на климата. В процес еразработването на различни сценарии 

за прехода, за да се улесни вземането на политическото решение. Тази окончателна дата 
за поетапно намаляване на използването на въглища ще бъде записана в акт на 
Народното събрание през 2023 г.  

 

Същност на схемата за провеждане на консултации по ЕО  

Поради разработване на изменение и допълнение на Програма „Развитие на 

регионите“ 2021-2027 г., с включени изцяло нови приоритети, финансирани от Фонда за 

справедлив преход – Приоритет „Справедлив  преход“  и Приоритет Техническа помощ, 

в техните съответни обхват и съдържание, се налага, съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредба за ЕО) през различните фази на подготовка на проекта на ПРР 2021-

2027 и екологичната оценка, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството да проведе консултации с обществеността, заинтересуваните органи 

и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от изменението и допълнението 

на ПРР 2021-2027 по настоящата схема, която е изготвена като отделен документ.  

Поради разработването на проекти на Териториални планове за справедлив 

преход на области Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник, 

финансирани от Фонда за справедлив преход, част от новата Приоритетна ос 3 на ПРР 

2021-2027 г., се налага, съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) през 

различните фази на подготовка на проектите на ТПСП и екологичната оценка, 

Министерство на енергетиката да проведе консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ТПСП 

по настоящата схема.  

Съгласно указанията в писмо с изх. №ЕО-28/15.09.2022 г. на Министерство на 

околната среда и водите (МОСВ), за Изменението и допълнението 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“ следва да се извърши задължителна екологична 

оценка. Предвид това Възложителят следва да изготви схема за провеждане на 

консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има 

вероятност да бъдат засегнати от реализирането на предвижданията на ПРР 2021-2027 г.  
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Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и 

трети лица се представя заедно със Заданието за определяне обхвата и съдържанието на 

Доклад за Екологична оценка (Доклада за ЕО).  

Схемата съдържа информация за:  

 Начина на съвместяване на процеса на изработване на изменението и 

допълнението на ПРР 2021-2027г., както и на подготовката на ТПСП, с основните 

етапи на екологичната оценка; 

 Описание на конкретните етапи на провеждане на консултациите, начина им на 

провеждане и отразяване на резултатите от тях в документацията по екологична 

оценка;  

 Идентифициране на обществеността, заинтересованите органи и трети лица, 

които могат да бъдат засегнати от изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 

и ТПСП, с които да се провеждат консултациите. 

 

1. Схема за провеждане на консултации по ЕО  

Цел на настоящата схема е да бъдат организирани консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 

ревизирания вариант на програма и от плановете, през различните фази на подготовка на 

ЕО, съгласно Наредбата за ЕО.  

Целта на схемата е да се осигури, логичен и координиран подход към консултациите на 

заинтересуваните страни по време на процедиране на ЕО на изменение и допълнение на 

ПРР 2021-2027 и на ТПСП.  

Схемата за провеждане на консултации осигурява:  

 Подходът, който трябва да се предприема за консултиране на национално ниво;  

 Осигуряване на връзки - Институция - Засегнати лица - Възложител - Консултант; 

 Ресурси необходими за провеждане на консултации и експертни становища; 

 Очертава механизма за получаване на възражения; 

 

3. Обхват и вид на консултациите 

ПРР 2021 - 2027 е програма с национален обхват и значение, поради което като засегнати 

могат да бъдат идентифицирани както цялото население на страната, така  и всички 

ведомства и органи на изпълнителната власт. С цел пълно обхващане на засегнатите  

страни, за изготвянето на ПРР 2021-2027 е създадена работна група. 

От друга страна, като заинтересовани органи в процеса на екологична оценка (на база на 

опита на екипа по изготвяне на екологична оценка и практиката при определяне на 

заинтересованите страни за извършване на консултации при извършване на екологична 
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оценка на национални планови и стратегически документи), освен компетентния орган 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на здравеопазването 

(МЗ) , се идентифицират и:  

 Регионалните инспекции по околна среда и води - 15 PИОСВ (София, Враца, 

Монтана, Русе, Плевен, Шумен, Варна, Бургас, Смолян, Хасково, Стара Загора, 

Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Велико Търново)  

 Басейновите дирекции – 4 БД (Дунавски район, Черноморски район, 

Източнобеломорски район и Западнобеломорски район).  

 Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

 Национално сдружение на общините в Република България 

 Областни и общински администрации на Стара Загора, Кюстендил и Перник; 

 Министерство на Енергетиката; 

 Министерство на труда и социалната политика; 

 Министерството на образованието и науката; 

 Министерство на транспорта; 

 Министерство на икономиката; 

 Министерство на културата; 

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

 Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията; 

 Министерство на финансите; 

 Министерство на вътрешните работи; 

 Министерство на земеделието, храните и горите; 

 Държавна агенция "Електронно управление"; 

 Национална компания „Железопътен транспорт“; 

 Столична община; 

 ВиК Холдинг; 

 Държавната агенция за научни изследвания и иновации; 

 Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

 Национален институт за недвижимо културно наследство. 

 Общественост – чрез интернет страницата на Възложителя (МРРБ) - 

https://www.mrrb.bg/  и МЕ -  https://www.me.government.bg/ -;  

 

Представителите на работната група по изготвяне на програмата, МОСВ, МЗ, РИОСВ и 

БД и другите гореизброени обхващат всички заинтересовани страни, които изменението 

и допълнението на ПРР 2021- 2027, може да засегне. 

Териториалните планове за справедлив преход обхващат 3-те най-засегнати от 

прехода към климатична неутралност области в страната – Стара Загора, Кюстендил и 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/
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Перник.  В териториалния обхват на териториалния план за справедлив преход на Стара 

Загора попадат и прилежащи на областта общини от области Хасково, Сливен и Ямбол, 

които са донори на пътуващата работна сила, заета в засегнатите енергийни и минни 

предприятия - общини Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, 

Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.  

В тази връзка, като засегнати населението на горепосочените области, 

предприятията, разположени в трите област, местната власт на трите области, както и 

всички централни ведомства и органи на изпълнителната власт.  

3.1.Вид на консултациите 

По време на разработването на доклада за ЕО ще бъдат проведени консултации с 

компетентния орган по околна среда – Министерство на околната среда и водите, 

различни институции, неправителствени организации, физически и юридически лица, 

които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на актуализираната програма.  

Провежданите консултациите ще бъдат формални и неформални, като ще включват:  

1) Формални консултации - те ще бъдат проведени посредством:  

• официални писма (на хартия или чрез електронна поща), публикации в средствата за 

масово осведомяване и/или в интернет страницата на Възложителят – МРРБ и интернет 

страницата на ПРР 2021-2027 – www.bgregio.eu , както и на интернет страницата на МЕ 

- https://www.me.government.bg/ 

• официални писма и публикации в печата и в интернет за консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 

проекта на ПРР 2021-2027 и проектите на ТПСП през различните фази на разработването 

на доклада за екологична оценка. Начин на провеждане: изпращане на писмена 

информация с покана за представяне на становища и предложения. 

2) Неформални консултации - Консултациите ще бъдат извършени посредством 

неформални срещи между експертите по екологичната оценка с представители на 

възложителя – МРРБ и МЕ и др. заинтересовани страни. 

 

3.2.Обхват на консултациите  

Съобразно глава четвърта от наредбата за ЕО се предвиждат следните консултации: 

І-ви етап: Задължителни консултации по обхвата и съдържанието на ЕО с 

компетентните органи по околна среда и други специализирани ведомства (съгласно чл. 

19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми). Заданието за определяне обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО ще бъде 

внесен за становища, препоръки и мнения до:  

http://www.eufunds.bg/
http://www.bgregio.eu/
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1. компетентният орган по околна среда (МОСВ),  

2. Министерство на здравеопазването (МЗ) относно съдържанието и обхвата на оценката 

на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (на 

основание чл. 19а, т. 2 от Наредбата за ЕО). 

 3. други специализирани ведомства (на основание чл. 19а, т.3 от Наредбата за ЕО).  

4. обществеността, чрез публикуване на интернет страницата на МРРБ и на МЕ с цел 

обществен достъп и възможност за изразяване на становища с указан срок и начин за 

изразяване.  

ІІ-ри етап: Провеждане на консултации по изготвения Доклад за ЕО (съгласно чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми). След изготвяне на Доклада за ЕО е предвидено провеждането на консултации 

по Екологичната оценка на изменението и допълнението  на ПРР 2021-2027 и на ТПСП 

със заинтересованите органи и обществеността, определени с чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за ЕО, които ще включват: 

 1. Публикуване на съобщение на интернет страницата на Възложителя 

(https://www.mrrb.bg/) и  https://www.me.government.bg/ за провеждане на консултации, 

което съдържа: 

- информацията по чл. 8, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми), както и информация за одобряващите 

и прилагащите Програмата органи;  

- място с публичен достъп и време за запознаване с изменението и допълнението 

на Програмата, Доклада за ЕО и материалите към него; 

- срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след 

публикуването на съобщението и осигуряване на достъпа; 

- начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет или 

други електронни средства. 

2. Осигуряване на:  

а) достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по доклада 

за ЕО, с актуализирания вариант на Програмата и с нагледните материали по всяка от 

оценяваните алтернативи;  

б) експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да 

предоставя допълнителни устни разяснения на място; 

 в) приемането на изразените в срок становища. Съобщението за провеждане на 

консултации се разпространява чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг 

общодостъпен начин. Съобщението се предоставя на компетентния орган по чл. 4 – 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/)%20и
https://www.me.government.bg/
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МОСВ – за сведение и публикуване на интернет страницата му. Възложителят провежда 

консултации по доклада за ЕО и Програмата, както и плановете и с компетентния орган 

по чл. 4 – МОСВ. Съгласно чл.20, ал.3, т.1 от Наредбата за ЕО, МОСВ, изисква 

становище от Министерство на здравеопазването по предоставената документация.  

Изпращане на съобщение до останалите ведомства, с информация за:  

- мястото за публичен достъп до Доклада за ЕО и материалите към него;  

- интернет страницата на която е публикуван Доклада за ЕО и материалите към 

него;  

- начина и срока за изразяване на становища. Доклада за ЕО и ПРР 2021-2027 . ще 

бъдат публикувани на интернет страницата на МРРБ. Доклада за ЕО и ТПСП ще 

бъдат публикувани на интернет страницата на МЕ.  

ІІІ-ти етап: Провеждане на Обществено обсъждане на Доклад за ЕО (съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми). Общественото обсъждане се организира и провежда по реда 

определен в чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ЕО и се  съобразява със следните минимални 

изисквания: 

1. възложителят уведомява писмено компетентният орган, както и органите, участвали в 

консултациите, за наличието на обстоятелствата за провеждане на Обществено 

обсъждане, като определя мястото, датата и часа за провеждане на срещата за 

общественото обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване 

с изменението и допълнението проекта на Програмата, запознаване с ТПСП, доклада за 

ЕО с всички приложения и материалите към него, които се съобразяват с консултациите;  

2. възложителят уведомява писмено лицата, представили становище, и по своя преценка 

може да уведоми писмено и други лица, органи и организации за срещата за обществено 

обсъждане;  

3. срещата за общественото обсъждане се провежда след приключване на консултациите 

по доклада за ЕО и се ръководи от възложителя или от упълномощено от него 

длъжностно лице;  

4. възложителят осигурява присъствието на срещата на ръководителя на екипа и на 

независимите експерти, като те запознават накратко присъстващите с програмата и 

плановете и съответно с резултатите от извършената ЕО;  

5. за общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от възложителя; 

протоколът се подписва от представителя на възложителя и от протоколиста и към него 

се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на 

обсъждането;  

http://www.eufunds.bg/
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6. лицето, което води протокола, предоставя материалите с резултатите от общественото 

обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на срещата.  

Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат подробно коментирани с Възложителя 

и екипа експерти, разработващи ЕО. 

Съгласно чл. 22. от Наредбата за ЕО, ако в резултат на консултациите е необходимо да 

бъдат разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към  

програмата и плановете, ще бъде възложено допълване на доклада за ЕО или 

продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено 

обсъждане по реда на чл. 21, ал. 2. Мотивите за възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите ще се включват в документацията по 

чл. 23, ал. 1, т. 2. 

Проектът на ПРР 2021-2027 не подлежи на обществено обсъждане. 

4. Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО  

Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва и справка за проведени 

консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за 

начина на отразяването им. В тази справка възложителят на доклада за ЕО и експертите 

описват приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат 

резултатите от консултациите (протоколи, становища, анкети и др.). 

 

5. Съвместяване на процеса на програмиране на изменение и допълнение на ПРР 

2021-2027 и на ТПСП с основните процедурни етапи на ЕО 

Начинът на съвместяване на процеса на изработване на актуализираната ПРР 2021-2027 с 

основните етапи на екологичната оценка е представен в следващата таблица:  

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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Таблица 1: Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересовани органи и трети лица и стъпките за изработване на 

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

Стъпки за провеждане на процедурата по ЕО Стъпки на програмиране на ПРР 2021-

2027 г. 

Провеждане на консултации с 

обществеността 

Откриване и провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка за услуга с предмет: 

„Извършване на екологична оценка и оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на 

защитените зони на изменение и допълнение на 

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

(ПРР 2021-2027), във връзка с нови приоритети по 

Фонда за справедлив преход“.  

 

1.Изготвяне на проект на анализ на 

настоящата ситуация; 

2.Разглеждане и съгласуване на проект на 

анализ на настоящата ситуация (Работна 

група за изготвяне на Програмата) 

3.Изготвяне на проект на обща стратегия,  

включително допустими за финансиране 

дейности по двете приоритетни оси и 

потенциални бенефициенти. 

4.Разглеждане и съгласуване на проект на 

обща стратегия, специфични цели и 

приоритети на Програмата (Работна група по 

изготвяне на ПРР 2021-2027)  

 

На този етап не се провеждат консултации с 

обществеността, съгласно действаща 

нормативна уредба. 

Етапите на екологичната оценка са 

1.) Етап 1: изготвяне на уведомление по чл. 8 

от Наредбата за ЕО и чл. 10, ал. 1 от 

Наредбата за ОС до компетентния орган по 

околна среда за определяне на необходимата 

процедура по ЕО:  

- Писмо за задължителна екологична оценка от 

компетентния орган – МОСВ   

5.Актуализация и допълване на проекта за 

допустимите за финансиране дейности 

(действия) по всеки от инвестиционните 

приоритети, вкл. Разширяване на списъка с 

потенциални бенефициенти 

6.Изготвяне на нов проект на финансов план 

на ПРР 2021-2027 

Етап 2.1: Заданието за определяне на обхвата и 

съдържанието н Доклада за ЕО ще бъдат 

внесени за становища, препоръки и мнения до: 

1. Компетентния орган - МОСВ 

2. Министерство на здравеопазването 

(МЗ) относно съдържанието и обхвата 

на здравно-хигиенните аспекти на 

околната среда и човешкото здраве (на 

http://www.eufunds.bg/
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2.) Етап 2: Изготвяне на схема за провеждане 

на консултации и задание за обхват на 

екологичната оценка и съгласуване с 

МОСВ, МЗ, други специализирани 

ведомства и заинтересовани лица; 

3.) Етап 3: Изготвяне на доклад за екологична 

оценка и съгласуване с Работната група, 

МОСВ;  

4.) Етап 4: Отразяване на становищата и 

мненията, получените в резултат от 

проведените консултации с компетентния 

орган, други заинтересовани органи, 

обществеността, и трети лица, които могат 

да бъдат засегнати от ПРР 2021 - 2027   

5.) Етап 5: Съгласуване от Възложителя на 

мерки по наблюдение и контрол на 

въздействието на ПРР 2021-2027 върху 

околната среда; 

-Внасяне на искане за издаване на становище по 

ЕО с приложена Документация; 

- Разглеждане на доклад за ЕО на заседание на 

междуведомствената комисия при МОСВ и 

вземане на решение.  

6.) Етап 6: Издаване на становище на 

Министъра на околната среда и водите за 

съгласуване на програмата 

7.Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на проект на институционална 

рамка и механизъм за реализация на ПРР 

2021-2027 

8. Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на описание (дейности) за 

осигуряване на съответствие с основни 

принципи и законодателство, приложими за 

фондовете от ЕС и на мерки за намаляване на 

административната тежест.  

9. Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на индикатори на ПРР 2021-

2027  

10. Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на съответствието на ПРР 

2021-2027  с другите ОП, координация и 

допълняемост с другите Програми;  

11.Актуализация наформата/темплейта за 

ПРР 2021-2027 г. 

12.Разглеждане на проекта на ПРР 2021-2027 

от Работната група по подготовка на 

програмата. 

 

основание чл. 19а, т.2 от Наредбата за 

ЕО) 

3. Други специализирани ведомства (на 

основание чл. 19а, т.3 от Наредбата за 

ЕО) – РИОСВ, БДУВ 

4. Обществеността, чрез публикуване на 

интернет страницата на МРРБ с цел 

обществен достъп и отразяване на 

становища. 

Срокът за изразяване на становища по 

заданието и схемата за провеждане на 

консултации следва да бъде 14 дни. 

 

Етап 3.1: Документацията по екологична 

оценка (доклад за екологична оценка с 

приложенията към него и нетехническо резюме 

на доклада за екологична оценка) и 

изменението и допълнението на ПРР 2021 - 

2027 се предоставят за обществен достъп за 

период от 30 дни. 

За провеждане на консултации с компетентния 

орган по околна среда и Министерство на 

здравеопазването се предоставя официално:  

• съобщението за провеждане на консултации и 

 • проекта на програмата, доклада за екологична 

оценка с всички приложения и материалите към 

него. 

http://www.eufunds.bg/
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7.) Етап 7: Подпомагане на Възложителя за 

изготвяне на обобщена справка по чл. 29 от 

Наредбата за ЕО 

13. Отразяване на резултатите от ЕО в ПРР 

2021-2027  

Етап 7.1: Публикуване на обобщената справка 

и писмото на МОСВ за нейното приемане на 

интернет страницата на МРРБ - 

https://www.mrrb.bg/ 

 

14. Изготвяне, разглеждане и съгласуване на 

окончателен вариант на Програмата за 

изпращане в ЕК (ГД СППРР  и Работна група 

за изготвяне на ПРР 2021-2027) 

8.) Етап 8: Отразяване на коментарите на ЕК по 

оценката, при необходимост 

15. Съгласуване на ПРР 2021-2027 с ЕК и 

отразяване на коментарите на ЕК по текста на 

окончателен вариант на Програмата 

Етап 8.1: Публикуване на одобрените доклади 

по наблюдение и контрол на въздействието 

върху околната среда при прилагането на ПРР 

2021-2027 г. на интернет страницата на МРРБ - 

https://www.mrrb.bg/ 

 

 

Начинът на съвместяване на процеса на изработване на ТПСП с основните етапи на екологичната оценка е представен в следващата 

таблица:  

Таблица 2: Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересовани органи и трети лица и стъпките за изработване на 

ЕО на Териториалните планове за справедлив преход на области Стара Загора, Кюстендил и Перник, 

Стъпки за провеждане на процедурата по ЕО Стъпки на изготвяне на ТПСП Провеждане на консултации с 

обществеността 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/
https://www.mrrb.bg/
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Откриване и провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка за услуга с предмет: 

„Извършване на екологична оценка, оценка за 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на 

защитените зони и трансгранична оценка на 

проектите на териториални планове за справедлив 

преход на Република България за регионите на ниво 

NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), 

Кюстендил и Перник“ 

 

1.Изготвяне на проект на анализ на 

настоящата ситуация; 

2.Разглеждане и съгласуване на проект на 

анализ на настоящата ситуация (Работна 

група за изготвяне на Програмата) 

3.Изготвяне на проект на обща стратегия,  

включително допустими за финансиране 

дейности по двете приоритетни оси и 

потенциални бенефициенти. 

4.Разглеждане и съгласуване на проект на 

обща стратегия, специфични цели и 

приоритети на Програмата (Работна група по 

изготвяне на ПРР 2021-2027)  

 

На този етап не се провеждат консултации с 

обществеността, съгласно действаща 

нормативна уредба. 

Етапите на екологичната оценка са 

1.) Етап 1: изготвяне на уведомление по чл. 8 

от Наредбата за ЕО и чл. 10, ал. 1 от 

Наредбата за ОС до компетентния орган по 

околна среда за определяне на необходимата 

процедура по ЕО:  

- Писмо за задължителна екологична оценка от 

компетентния орган – МОСВ   

5.Актуализация и допълване на проекта за 

допустимите за финансиране дейности 

(действия) по всеки от инвестиционните 

приоритети, вкл. Разширяване на списъка с 

потенциални бенефициенти 

6.Изготвяне на нов проект на финансов план 

на ПРР 2021-2027 

7.Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на проект на институционална 

Етап 2.1: Заданието за определяне на обхвата и 

съдържанието н Доклада за ЕО ще бъдат 

внесени за становища, препоръки и мнения до: 

5. Компетентния орган - МОСВ 

6. Министерство на здравеопазването 

(МЗ) относно съдържанието и обхвата 

на здравно-хигиенните аспекти на 

околната среда и човешкото здраве (на 

основание чл. 19а, т.2 от Наредбата за 

ЕО) 

http://www.eufunds.bg/
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7.) Етап 2: Изготвяне на схема за провеждане 

на консултации и задание за обхват на 

екологичната оценка и съгласуване с 

МОСВ, МЗ, други специализирани 

ведомства и заинтересовани лица; 

8.) Етап 3: Изготвяне на доклад за екологична 

оценка и съгласуване с Работната група, 

МОСВ;  

9.) Етап 4: Отразяване на становищата и 

мненията, получените в резултат от 

проведените консултации с компетентния 

орган, други заинтересовани органи, 

обществеността, и трети лица, които могат 

да бъдат засегнати от ПРР 2021 - 2027   

10.)Етап 5: Съгласуване от Възложителя на 

мерки по наблюдение и контрол на 

въздействието на ПРР 2021-2027 върху 

околната среда; 

-Внасяне на искане за издаване на становище по 

ЕО с приложена Документация; 

- Разглеждане на доклад за ЕО на заседание на 

междуведомствената комисия при МОСВ и 

вземане на решение.  

рамка и механизъм за реализация на ПРР 

2021-2027 

8. Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на описание (дейности) за 

осигуряване на съответствие с основни 

принципи и законодателство, приложими за 

фондовете от ЕС и на мерки за намаляване на 

административната тежест.  

9. Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на индикатори на ПРР 2021-

2027  

10. Преглед и актуализация, в случай на 

необходимост, на съответствието на ПРР 

2021-2027  с другите ОП, координация и 

допълняемост с другите Програми;  

11.Актуализация на формата/темплейта за 

ПРР 2021-2027 г. 

12.Разглеждане на проекта на ПРР 2021-2027 

от Работната група по подготовка на 

програмата. 

 

7. Други специализирани ведомства (на 

основание чл. 19а, т.3 от Наредбата за 

ЕО) – РИОСВ, БДУВ 

8. Обществеността, чрез публикуване на 

интернет страницата на МЕ с цел 

обществен достъп и отразяване на 

становища. 

Срокът за изразяване на становища по 

заданието и схемата за провеждане на 

консултации следва да бъде 14 дни. 

 

Етап 3.1: Документацията по екологична 

оценка (доклад за екологична оценка с 

приложенията към него и нетехническо резюме 

на доклада за екологична оценка) и проектите 

на ТПСП се предоставят за обществен достъп 

за период от 30 дни. 

За провеждане на консултации с компетентния 

орган по околна среда и Министерство на 

здравеопазването се предоставя официално:  

• съобщението за провеждане на консултации и 

 • проекта на плановете, доклада за екологична 

оценка с всички приложения и материалите към 

него. 

http://www.eufunds.bg/
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11.)Етап 6: Издаване на становище на 

Министъра на околната среда и водите за 

съгласуване на програмата 

7.) Етап 7: Подпомагане на Възложителя за 

изготвяне на обобщена справка по чл. 29 от 

Наредбата за ЕО 

13. Отразяване на резултатите от ЕО в ТПСП Етап 7.1: Публикуване на обобщената справка 

и писмото на МОСВ за нейното приемане на 

интернет страницата на МЕ - 

https://www.me.government.bg/ 

 

14. Изготвяне, разглеждане и съгласуване на 

окончателен вариант на ТПСП за изпращане в 

ЕК  

8.) Етап 8: Отразяване на коментарите на ЕК по 

оценката, при необходимост 

15. Съгласуване на ТПСП с ЕК и отразяване 

на коментарите на ЕК по текста на 

окончателен вариант на плановете 

Етап 8.1: Публикуване на одобрените доклади 

по наблюдение и контрол на въздействието 

върху околната среда при прилагането на 

ТПСП. на интернет страницата на МЕ - 

https://www.me.government.bg/ 
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3. Описание на етапите на провеждане на консултациите, начина им на 

провеждане и отразяване на резултатите от тях в екологичната оценка 

В Таблица №2 са описани вида на консултациите в процеса на изготвяне на доклада за 

екологична оценка. 

Таблица №2 

Етап на консултациите в 

процеса на екологична оценка 

Начин на провеждане на консултациите и 

отразяване на резултатите 

1. Консултации по Задание за 

обхват на доклада за екологична 

оценка (консултации съгласно чл. 

19а, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и 

програми) 

На този етап се провеждат както Вътрешни консултации,  

така и консултации с: идентифицираните като засегнати 

от Програмата общественост, заинтересовани органи и 

трети лица.  

1. Провеждат се консултации с Работната група по 

подготовка на ПРР 2021 – 2027. Становищата на 

Възложителя и членовете на Работната група се 

отразяват от екипа по екологична оценка в 

окончателното задание за обхват на доклада за 

екологична оценка. 

2. След това по окончателното задание за обхват на 

доклада за екологична оценка се провеждат консултации 

със:  

- компетентният орган по околна среда - МОСВ;  

-съответните специализирани компетентни органи - МЗ 

относно съдържанието и обхвата на оценката на 

здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска 

за човешкото здраве;  

- други специализирани ведомства и заинтересованата 

общественост съгласно схемата за провеждане на 

консултации – РИОСВ, БДУВ и др. 

4. Консултациите се провеждат като на засегната 

общественост, заинтересовани органи и трети лица се 

изпратят официални писма, с които:  

• се предоставят схемата за провеждане на консултации 

и заданието за обхват на всички определени като 

засегнати органи и лица за изразяване на становище;  

• се посочва срок за изразяване на становище 

 Заданието за обхват на доклада за екологична оценка 

на актуализирания вариант на ПРР 2021 - 2027 и схемата 

за провеждане на консултации се публикуват за 

обществен достъп и изразяване на становища и на 

интернет страницата на  Възложителя за посочения срок. 

Получените в срок становища се отразяват от екипа 

http://www.eufunds.bg/
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отговорен за изготвяне на екологична оценка, 

съгласувано с Възложителя. 

2. Изготвяне на проект на доклад за 

екологична оценка 

На този етап се провеждат само Вътрешни консултации:  

1. На този етап Възложителят на ПРР 2021- 2027 и 

членовете на Работната група по подготовка на ПРР  

2021-2027 дават бележки, препоръки и изисквания. 

Становищата на Възложителя и членовете на Работната 

група се отразяват от екипа по изготвяне на екологична 

оценка в окончателният доклад за екологична оценка. 

3. Доклад за екологична оценка 

(консултации по изготвения доклад 

за екологична оценка по чл. 20, ал. 

2 и ал. 3 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и 

програми. 

На този етап се провеждат консултации по доклада за 

екологична оценка с определените по-горе засегнати 

общественост, заинтересовани органи и трети лица.  

Консултациите се провеждат по следните начини и 

последователност:  

1.Предоставяне на документацията по екологична 

оценка (доклад за екологична оценка с приложенията 

към него и нетехническо резюме на доклада за 

екологична оценка) и изменението и допълнението  на 

ПРР 2021 - 2027 на обществен достъп за период от 30 

дни. Този етап включва: 

 1.1. Публикуване на съобщение на интернет страницата 

на Възложителя, което включва:  

• информация по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО; • 

информация за одобряващите и прилагащите ПРР 2021-

2027 органи; 

• място с публичен достъп и време за запознаване с 

проекта на програмата, доклада за екологична оценка с 

всички приложения и материалите към него;  

• срок за изразяване на становище (30 дни от 

публикуване на съобщението);  

•начин на изразяване на становище.  

 

1.2. Осигуряване на: 

 • достъп до документацията на хартиен носител на 

адреса на Възложителя;  

• експерти от екипа, изготвящи ПРР 2021-2027 и/или 

доклада за ЕО, отговорни да предоставят допълнителни 

разяснения на място;  

• приемането на изразените в срок становища.  

 

1.3. За провеждането на консултации с определените 

като засегнати общественост, заинтересовани органи и 
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трети лица (по чл. 20, ал. 2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми) ще се извърши следното: 

 • съобщението по т. 1.1. ще бъде изпратено на 

засегнатите страни;  

 

1.4. За провеждане на консултации с компетентния орган 

по околна среда и Министерство на здравеопазването 

(на основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО), на МОСВ 

(дирекция "Превантивна дейност") и на Министерство 

на здравеопазването ще бъдат предоставени официално:  

• съобщението за провеждане на консултации и 

 • проекта на програмата, доклада за екологична оценка 

с всички приложения и материалите към него.  
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