
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
“ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  
2014-2020 
 
Екологична оценка 



Договор 232 / 06.03.2014 г. „Извършване на предварителна оценка, 

екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и 

конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.“   

Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на 

Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.  

Срок на договора – 6 месеца 

Изпълнител – П-Юнайтед ООД 

 



Основание за изготвяне на ЕО 
 
Екологичната оценка е нормативно определена процедура в следните 
нормативни документи на световно, европейско и национално ниво: 

 

Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на 
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 
2010 г.) 

 

Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и 
програми върху околната среда 

 

Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ (посл. изм. и доп. ДВ, бр.ДВ. 
бр.22 от 11 Март 2014г. .) 

 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми /Наредба за ЕО/ (посл. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012 г.) 

 

EO на ОПИК 2014-2020 се изготвя съгласно Решение № ЕО-1/2014 г. на МОСВ 

 



Съдържание на ЕО 1/4 

Описание и основни цели на ОПИК 2014-2020; 

 

Алтернативи на ОПИК 2014-2020; 

 

Връзка на ОПИК 2014-2020 с други планове програми и ИП; 

 

Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без ОПИК 2014-
2020; 

 

Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 
значително засегнати с реализацията на ОПИК 2014-2020;  

 

Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, 
имащи отношение към ОПИК 2014-2020 г., включително отнасящите се до 
райони с особено екологично значение, като защитените зони по закона за 
биологичното разнообразие;  

 

 



Съдържание на ЕО 2/4 

 

Цели на опазване на околната среда на национално и международно 
равнище, имащи отношение към ОПИК 2014-2020 г., и начин по който тези 
цели и всички екологични съображения са взети под внимание при 
изготвянето на програмата;  

 

Вероятни значителни въздействия върху околната среда,  включително 
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, 
почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-
историческо наследство, включително архитектурно и археологическо 
наследство, ландшафт и връзките между тях; 

 



Съдържание на ЕО 3/4 

Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-
пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването 
на ОПИК 2014-2020 г. върху околната среда и човешкото здраве;  

 

Мотиви за избор на разгледаните алтернативи; 

 

Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна 
база и документи и трудности при събиране на необходимата за това 
информация; 

 

Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОПИК 2014-
2020 г.; 

 

Заключение. 



Съдържание на ЕО  4/4 

 

Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне 
на ОПИК 2014-2020 г. и извършване на Екологична оценка. 

 

Нетехническо резюме на екологичната оценка. 

 

Приложения към Доклада за екологична оценка. 

 

Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените 
зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – не се изисква. 



Обхват на ЕО 1/2 

Климатични условия и изменение на климата; 

 

Качество на атмосферния въздух; 

 

Повърхностни води; 

 

Подземни води; 

 

Геоложка основа; 

 

Почви и земеползване;  

 

Растителност;  

 

Животински свят;  



Обхват на ЕО 2/2 

Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие; 

 

Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
  

Ландшафт;  

 

Материални активи;  

 

Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 
археологическо наследство; 

 

Здравно-хигиенни аспекти на околната среда;  

 

Отпадъци и вредни физични фактори; 

 

Кумулативен ефект и трнасгранично въздействие. 



Процедура 
 

Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - публикувало 
Решение № ЕО-1/2014 г.;  

 

Доклад (задание) за обхват и съдържание на ЕО; 

 

Схема за провеждане на консултации по ЕО;  

 

Провеждане на консултации на основание чл. 19а от НУРИЕОПП със 
заинтересованите страни, които компетентният орган препоръча и по 
преценка на експертите, участващи в изготвянето на ЕО и ОСВ;  

 

Отразяване на получените становища в доклада за ЕО от екипа експерти.  

 



Процедура 1/2 

 
Изготвяне на Доклад за ЕО  

 

Докладът за ЕО се изготвя от екипа независими експерти и се предоставя за 
консултации на определените страни в Схемата за консултации; 

 

Представяне на доклада за ЕО на общественото обсъждане (ако се изисква); 

 

Отразяване на резултатите от консултациите;  

 

 Подробен анализ на варианта на проекта на ОПИК след отразяване на 
коментарите на ЕК, с цел проверка на необходимостта от допълване на 
доклада за ЕО, в т.ч. провеждане на нови консултации – ако това се налага, 
докладът се допълва и коригира и се провеждат нови консултации. 



Процедура 2/2 

 
Искане за издаване на становище по ЕО  

 

 Отразяване на резултатите от консултациите  и общественото обсъждане от 
екипа експерти по ЕО и представяне на МИЕ на окончателен доклад за ЕО; 

Внасяне на искането за становище в МОСВ и издаване на Становище по ЕО. 

  

Изготвяне на обобщена справка чл. 29, ал.1 от НУРИЕОПП  

 

Възложителят отразява резултатите от ЕО и консултациите, условията и 
мерките от Становището по ЕО в окончателния проект на ОПИК 2014-2020; 

Изготвя се обобщена справка по чл. 29 от НУРИЕОПП и се внася в МОСВ. 

 

 Получаване на писмено одобрение от МОСВ на справката  

 

ОПИК 2014-2020 се одобрява на национално ниво след положителен отговор 
на МОСВ по справката.   



Текущ етап – консултации 1/2 

Консултации за определяне на обхвата и съдържанието на ЕО се провеждат 
съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от НУРИЕОПП, през различните фази на 
подготовка на ОПИК 2014-2020 и ЕО. 

 

Министерство на икономиката и енергетиката (като Възложител) е 
необходимо да проведе консултации с обществеността, заинтересуваните 
органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 
програмата.  

 

Задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч.: 
 

- по заданието за определяне на обхвата на оценката с МОСВ (на основание 
чл. 19а, т.1 от НУРИЕОПП); 

- Министерство на здравеопазването (относно съдържанието и обхвата на 
оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда на основание 
чл. 19а, т.2 от НУРИЕОПП); 

 



Текущ етап – консултации 2/2 

- други специализирани ведомства: четирите Басейнови дирекции за 
управление на водите и Регионалните инспекции по околна среда и води (на 
основание чл. 19а, т.3 от НУРИЕОПП); 

 

- Консултации по ЕО и проекта на ОПИК 2014-2020 г. по реда, определен с чл. 
20, ал.1 и ол.3 от НУРИЕОПП. 



Благодаря за вниманието! 


