INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN BULGARIA A EVALUĂRII DE
MEDIU PENTRU “PROGRAMUL INTERREG VI-A ROMÂNIA – BULGARIA”

A. Descriere general a procedurii SEA în Bulgaria
Evaluarea strategică de mediu (SEA) se realizează potrivit prevederilor Directivei
2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor
planuri şi programe asupra mediului – Directiva SEA, transpusă în legislația națională.
Prima etapă a procedurii SEA este cea de încadrare, respectiv faza în care se ia decizia
privind necesitatea unei evaluării de mediu sau evaluări adecvate.
Potrivit art. 81, alin 1, punctul 1 al LPM din Bulgaria1, SEA se elaborează pentru „planuri şi
programe care sunt în curs de pregătire şi/sau aprobare la autoritățile executiv centrale şi
locale, administrația publică locală şi Adunarea Naţională”. Raportul de Evaluare adecvată
(EA) se întocmește ca parte a Raportului SEA, dacă este cazul. Potrivit cerinţelor Legii
diversității biologice şi prevederilor Ordonanței privind Evaluarea Adecvată, dacă un
proiect/program poate avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000, acel
proiect/program se supune Evaluării Adecvate.
Potrivit articolului 4, alin. 1 din Ordonanța EM2, autoritatea competentă pentru „programele
care sunt aprobate de autoritățile executive centrale și de Adunarea Națională” este
Ministerul Mediului și Apelor (MMA). Raportul ce se întocmește de o echipă independentă de
experți cu un lider de echipă, având o bună experiență profesională conform cerințelor art.
83, alin.1 din LPM și art.16 din Ordonanța EM.
A doua etapă a procedurii SEA este definirea domeniului de acoperire a evaluării de mediu.
Potrivit Ordonanței privind EM, se desfășoară consultări privind domeniul de aplicare al
Raportului SEA în cadrul Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria, precum și cu alte
autorități competente cu rol cheie.

Legea Protecției Mediului – promulgată în Monitorul de Stat nr. 91/2002, ultimele modificări promulgate în Gazeta
de Stat nr.22/2014.
2 Ordonanța privind termenii şi procedurile de evaluare de mediu a planurilor și programelor – promulgată în Gazeta
de Stat nr. 57/2004, ultimele modificări promulgate în Gazeta de Stat nr. 94/2012.
1

Următorul pas este elaborarea raportului de mediu, care include o analiză a situației inițiale
determinarea formelor probabile de impact conturarea măsurilor de ameliorare a acestora.
Proiectul de Raport de Mediu este adus la cunoștință publicului pe o perioadă de 30 de zile.
Potrivit art. 14, alin.2. din Rezoluția Consiliului de Miniștri din 7 iunie 2019, pentru
elaborarea documentelor strategice și de program ale Republicii Bulgaria pentru gestionarea
fondurilor Uniunii Europene pentru perioada de programare 2021-2027, fiecare Autoritate
Națională (Instituția lider) organizează cel puțin o discuție publică a programului respectiv,
care poate fi desfășurată și în sistem online.
Discuția publică este organizată ca parte a procesului de consultare conform Ordonanței EM,
după cele 30 de zile de acces public la documente.
După integrarea comentariilor în cadrul consultărilor cu autoritățile competente și publicul
interesat inclusiv cele primite în timpul discuției publice, versiunea finală va fi înaintată
autorității de mediu pentru aprobare.
O prezentare schematică a etapelor SEA este prezentată în figura următoare.

Figură 1 Etape SEA - Bulgaria

B. Stadiul derulării procedurii privind evaluarea strategică de mediu în Bulgaria
Încadrarea
-

Notificarea Autorității competente din Bulgaria a fost trimisă în data de 13.08.2021;

-

În data de 17.09.2021 a fost emis răspunsul autorității competente conform căruia
încadrarea este obligatorie pentru Programul Interreg VI A România-Bulgaria.

Stabilirea domeniului
-

Raportul pentru stabilirea domeniului a fost trimis spre consultare la Autoritatea
Competentă şi la principalii factori interesați în data de 13.08.2021;

-

Ultimul comentariu a fost primit în data de 17.09.2021.
Raportul de Mediu

-

Varianta draft a Raportului de Mediu a fost trimisă către autoritatea competentă şi
părților interesate cheie pentru consultare şi discuție publică în data de 21.02.2022;

-

În timpul consultărilor publice, au fost primite următoarele comentarii/observații:


2 comentarii pozitive de la Regional Inspectorates of Environment and Water din
Varna şi Montana, precum şi de la Black Sea River Basin Management Directorate,
dar fără recomandări;



o opinie pozitivă, fără recomandări, din partea Regional Inspectorate of
Environment and Water – Ruse;



2 recomandări din partea Regional Inspectorate of Environment and Water Veliko Turnovo:
o

completarea Tabelului 3-65 locaţii SEVESO în aria programului cu 2
amplasamente din orașul Svishtov;

o

completarea Secțiunii 9 cu o măsură generală: „Proiectele de
investiții/propuneri de proiecte din cadrul Programului INTERREG VI-A

România – Bulgaria, care conturează un cadru pentru dezvoltarea de
viitoare planuri, programe sau proiecte de investiții pentru care este
necesară o procedură EIA/SEA (în conformitate cu Legea privind protecția
mediului) și/sau procedura de Evaluare adecvată având ca obiectiv
protecţia

ariilor

protejate

(în

conformitate

cu

Legea

privind

biodiversitatea), să fie aprobate de Autoritatea de Management a
Programului numai după emiterea unui act de reglementare de către
autoritatea de mediu precum şi respectarea măsurilor propuse în actul
respectiv.”;
-

2 recomandări din partea Danube River Basin Management Directorate:
o

Să reflecte în raport faptul că dispozițiile tranzitorii și finale ale Legii
privind modificarea și completarea Legii apei (Promulgată SG nr. 20 din
11 martie 2022), Planurile de management al riscului de inundații pentru
perioada 2016-2021 şi Planurile de management al bazinului hidrografic
pentru perioada 2016-2021 se aplică până la adoptarea planurilor
actualizate conform art. 146o, alin. 3 din Legea apei;

o

Corectarea erorilor tehnice - Planul de management al bazinului
hidrografic (RBMP) va fi înlocuit cu Planul de management al riscului de
inundații (FRMP) în: p. 135 - Rezultatele evaluării riscului pentru APSFR
ca parte a RBMP (2016-2020) pentru fluviul Dunărea arată că în limitele
definite de inundații se produc inundații cu probabilitate redusă
(0,1%)..;p. 296 Perioada de programare a PCPC coincide cu perioada de
actualizare, pregătirea și implementarea celui de-al doilea RBM pentru
perioada 2022-2027.

Ultimul comentariu a fost primit în data de 29.03.2022. Comentariile/observațiile
relevante primite în perioada de consultare publică au fost luate în considerare şi
integrate în Raportul de Mediu.
În data de 25.03.2022, a avut loc dezbaterea publică, iar în cadrul acesteia nu au
fost primite comentarii/observații/recomandări, fiind discutate aspecte privind
Programul, ținând cont de situaţia din Ucraina, precum şi concluzii generale despre
impactul asupra mediului.

