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№ Компетентен орган / 

Заинтересована страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ Неприети Описание на 

предприетите действия 

по отразяване на 

коментарите 

1 Министерство на труда и 

социалната политика, 

Република България 

Изх. № 06-106 
04.08.2014 г. 

Приема съдържанието на Доклада без забележки. 

Прието за информация. Прието за информация. 

2 Министерство на 

транспорта, 

информационнните 

технологии и съобщенията, 

Република България 

Изх. № 04-08-417 
09.09.2014 г. 
 

Приема съдържанието на Доклада без забележки. 

 

Прието за информация. Прието за информация. 

3 

Министерство на околната 

среда и водите, Република 

България 

 

Изх. № ЕО-37 
09.09.2014 г. 
 

Предложение за включване на специфични цели по отношение на 

водите в Доклада, както следва: 

- предотвратяване на аварийното замърсяване на 

повърхностните води; 

- опазване на зоните за защита на водите, в т.ч.: санитарно-

охранителни зони за питейни води, нитратно уязвими зони по 

Нитратната директива, чувствителни зони по Директива 91/271/ЕЕС; 

- устойчиво използване на водите, в т.ч. въвеждане на оборотни 

цикли  за използване на водите в промишлените предприятия, локално 

пречистване на индустриалните отпадъчни води. 

Препоръките са 

изпратени на 

Управляващия орган 

(УО) на Програмата. 

 

Частично прието  

Преобладаващата част 

от предложените цели 

са включени в целите 

на доклада за 

екологична оценка. 

Целите свързани с 

водите са разписани в 

съответните глави от 

Доклада (8.3. 

Екологични цели; 

8.4.Екологична оценка 



Справка за проведени консултации по Доклад за екологична оценка ДЕО 
  Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“  2014-2020 г.  

 

Обобщена справка за проведени консултации по Доклад за екологична оценка на Програма за транснационално 

сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. (на територията на Република България) 

 

2 
 

на въздействието).  

Добавянето на нови 

специфични цели е 

предмет на 

разработване на 

програмната стратегия, 

която е приета от 

всички партниращи 

държави на предходен 

етап.   

  

 

 

 

 

От управляващия орган на програмата следва да се предвиди 

периодично (съобразни периодичността на отчитане и докладване на 

индикаторите) изготвяне и предоставяне на доклади с данните по 

индикаторите за мониторинг на въздействието върху околната среда и 

човешкото здраве при прилагането на програмата в Министерството на 

околната среда и водите за одобрение на основание чл. 30, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми. 

Препоръките са 

изпратени на 

Управляващия орган 

(УО) на Програмата. 

 

Прието за информация. 

Препоръката касае етапа 

на изпълнение на 

програмата. 

4 

Министерство на 

земеделието и храните, 

Република България 

Съгласуване проекта на документ със следната бележка: 

Предвид важното значение на горските екосистеми в региона за 

смекчаване влиянието на климатичните промени, за управлението на 

водите, за качеството и количеството на водните ресурси, за 

осигуряване на питейна вода и за защита от наводнения, следва да се 

обърне специално внимание на въздействието, което изпълнението на 

Програмата би могло да окаже върху горите и тяхното устойчиво 

Препоръките са 

изпратени на 

Управляващия орган 

(УО) на Програмата. 

 

Прието 

Препоръките са отразени 

в съответните глави на 

Доклада - 5.2. Текущо 

състояние на 

екологичната среда, 

(води, въздух и 
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ползване. В този контекст, Оценката на въздействието на Приоритетна 

ос 2: Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, 

Специфична зел 2.3: „Подобряване на транснационалното управление 

на водните ресурси и превенция на риска“ следва да отчете и ефекта от 

интегрираното управление на водните и горските ресурси и свързаното 

с това законодателство и междуинституционално сътрудничество 

върху намаляване на рисковете от природни бедствия, както и на 

такива, свързани с неосигуряване на чиста питайна вода в региона, 

особено в условията на настоящите климатични промени. 

климатични промени); 

8.5. Описание на 

въздействието и мерките  

 


