НА ВНИМАНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ
Во рамки на ИПА Програмата за прекугранична соработка 2014TC16I5CB006
Јавна консултација во врска со барањата на Директивата 2001/42 / ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 27 јуни 2001 година за проценка на
ефектите од одредени планови и програми врз животната средина (во натамошниот
текст: Директива)
1. Општи информации:
Управувачки орган на програмата:
Генерална дирекција "Управување со територијална соработка" (ГД TCM)
Министерството за регионален развој и јавни работи (МРРБ) на Република Бугарија
ул. Кирил и Методиј бр. 17-19 , 1202 Софија, Република Бугарија
Лице за контакт:
Милен Обретенов - Раководител на "Мониторинг, евалуација и програмирање" во
рамки на Генералната дирекција за TCM, МРРБ
Тел. +3592 / 940 55 92; Факс: +3592 / 987 07 37
е-пошта: mobretenov@mrrb.government.bg
Национален орган на програмата:
Министерството за локална самоуправа на Република Македонија
ул. Св. Кирил и Методиј бр 54, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 (0) 2 3253 921, факс: +389 (0) 2 3253 920
Лице за контакт:
Бранкица Ристовска
Контакт лице за програмата во МЛС
Министерството за локална самоуправа на Република Македонија
ул. Св. Кирил и Методиј бр 54, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 (0) 2 3253 921, факс: +389 (0) 2 3253 920
е-пошта: brankicar@yahoo.com

2. Карактеристики на програмата:
а) Правна основа за подготовка на Програмата:
- Регулатива (ЕУ) бр. 231/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 11 март
2014 за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II),
- Регулатива на Комисијата за спроведување (ЕУ) бр. 447/2014 од 2 мај 2014 година
за посебните правила за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 231/2014 на
Европскиот парламент и на Советот од 11 март 2014 за воспоставување на
Инструментот за претпристапна помош (во понатамошниот текст ИПА II МР),
- Регулативата (ЕУ) бр. 1299/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 17
декември 2013 па понатаму: посебни одредби за поддршка од Европскиот фонд за
регионален развој за цел на европска територијална соработка (во понатамошниот
текст како ETC регулатива),

- Регулативата (ЕУ) бр. 1303/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 17
декември 2013 со која се утврдуваат заедничките одредби на Европскиот фонд за
регионален развој, Европскиот социјален фонд, Кохезионен фонд, Европскиот
земјоделски фонд за рурален развој и Европскиот фонд за поморство и рибарство и
за утврдување на општите одредби за Европскиот фонд за регионален развој,
Европскиот социјален фонд, Кохезионен фонд и Европскиот фонд за поморство и
рибарство и укинување на Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 1083/2006 (во
понатамошниот текст CPR) ,
- Регулативата (ЕУ) бр. 236/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 11 март
2014 за утврдување на општи правила и процедури за спроведување на
инструментите на Унијата за финансирање на надворешните активности
б) Времетраење на програмата:
1 јануари 2014 - 31 декември 2023 година
в) Територијалeн опсег:
Програмната областа на Програмата се состои од 5 административнотериторијални единици (на ниво НУТС III или еквивалентно), како што следува:
• на бугарска страна (две НУТС III области): Благоевград и Ќустендил
• на страната на Република Македонија:
Североисточен, Источен и Југоисточен НУТС III статистички региони
Во оваа смисла, националниот опфат на Програмата во рамките на територијата на
Република Бугарија ги опфаќа областите споменати погоре со следните општини:
• Област Благоевград: 14 општини
Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Грмен, Кресна, Петрич, Благоевград, Сандански
Сатовча, Симитли, Струмјани, Хаџидимово, Јакоруда;
• Област Ќустендил: 9 општини
Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Ќустендил, Невестино, Рила, Сапарева
Бања, Tрекљано.
Националниот опфат на Програмата во рамките на територијата на Република
Македонија ги опфаќа:
• Североисточен регион: 6 општини
Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
• Југоисточен регион: 10 општини
Валандово, Гевгелија, Богданци, Дојран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село;
• Источен регион: 11 општини
Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново - Облешево, Зрновци, Пробиштип,
Штип, Карбинци, Делчево и Македонска Каменица
г) Основни цели на Програмата:
Приоритетна
оска

1

Тематски приоритет1

Специфична цел (и)

АНЕКС III - тематски приоритети за помош за територијална соработка, Регулативата (ЕУ) бр. 231/2014 на
Европскиот парламент и на Советот од 11 март 2014 за воспоставување на Инструментот за претпристапна
помош (ИПА II)

Приоритетна
оска

Тематски приоритет1

Специфична цел (и)

ТП б): Заштита на животната СЦ 1.1 Заштита на животната
средина и промовирање на средина
и
одржливо
адаптацијата кон климатските користење
на
заеднички
промени
и
намалување, природни
ресурси
во
спречување
на
ризикот
и регионот на ПГС
управување,
меѓу
другото:
заеднички активности за заштита
на
животната
средина;
промовирање
на
одржливо
користење
на
природните
Приоритетна
оска
1: ресурси, ефикасност на ресурси,
1.2
Превенција
и
обновливи извори на енергија и СЦ
животна
промена
кон
безбедна
и намалување на ризикот на
средина
одржлива
нискојаглеродна последиците од природни и
опасности
и
економија;
промоција
на вештачки
инвестициите за справување со катастрофи во регионот на
одредени ризици, обезбедување ПГС
на еластичност при катастрофи и
развој на системи за управување
со катастрофи и подготвеност за
итни случаи;
СЦ 2.1: Подобрување на
туристичкиот потенцијал на
регионот
преку
подобро
зачувување
и
одржливо
користење на природното и
културното наследство
Приоритетна ТП в): Поттикнување на туризмот и
СЦ 2.2: Зголемување
оска
2: културното
и
природното
конкурентноста
туризам
наследство;
туристичката
понуда
регионот на ПГС

на
на
во

СЦ 2.3: Унапредување на
соработката
помеѓу
регионалните учесници во
областа на одржлив туризам
г):
Зголемување
на
Приоритетна ТП
деловното СЦ 3.1: Подобрување
оска
3: конкурентноста,
конкурентноста
Конкурентно опкружување и на развојот на
малите и средни претпријатија, регионални претпријатија
ст
трговија и инвестиции, меѓу

на
на

Приоритетна
оска

Тематски приоритет1

Специфична цел (и)

другото, промоција и поддршка
на претприемништвото, особено
на
малите
и
средни
претпријатија, како и развој на
локалните прекугранични пазари
и интернационализација;
Приоритетна Техничка помош
оска
4:
Техничка
помош

N/A

3. Органот надлежен за одобрување на ИПА Програмата за прекугранична
соработка 2014TC16I5CB006 е Европската комисија.
4. Јавен пристап - Хартиена копија од извештајот на ИПА Програмата за
прекугранична соработка 2014TC16I5CB006 за оценка на животната
средина е на располагање на заинтересираните страни во:
Министерството за локална самоуправа на Република Македонија
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, 1000 Скопје, Република Македонија,
секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.
Покрај тоа, документот е објавен на веб страната на Министерството за
локална самоуправа на Република Македонија http://mls.gov.mk/ и на веб
страната на Министерството за животна средина и просторно планирање
на Република Македонија http://www.moepp.gov.mk/
5. Времетраење на пристап на јавноста - 30 дена
6. Изразување на мислења:
Ставови и мислења можат да се достават преку официјални писма на
адреса : ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, 1000 Скопје, Република Македонија,
преку факс и преку е-пошта: info@mls.gov.mk

