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Нормативни изисквания за провеждане на 

процедура по ЕО, в т.ч. ОС 

 

Стратегията да отговаря на изискванията на т. 22 от §1 на ДР на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): изисква се от законови, нормативни или 
административни разпоредби и е предмет на подготовка и/или приемане от 
публичен орган на национално, регионално или местно равнище. 

Да включва приоритети и мерки, които попадат в обхвата на областите по чл. 
85, ал. 1 на ЗООС (селско стопанство, горско стопанство, рибарство, туризъм и 
др.) и мерките да очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни 
предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. 

 попада в обхвата на чл. 2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежат на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка (ЕО). Чрез нея се извършва и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) с 
предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ 
на основание чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 
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Основни етапи на процедурата и компетентен 

орган по околна среда 
Процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО се 
провежда при етап на готовност на стратегията, когато са ясни 
приоритетите, допустимите мерки и дейности. Процедурата по ЕО следва да 
приключи преди одобряването на стратегията. 

Компетентният орган по околна среда за провеждане на процедурата по 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО: 

 в случай, че стратегията се одобрява от териториален орган на 
изпълнителната власт или от общинския съвет: 

 Министър на околната среда и водите – когато стратегията попада в 
обхвата на повече от една Регионална инспекция по околна среда и 
води /РИОСВ/; 

 Директорът на съответната РИОСВ – когато стратегията попада в 
териториалния обхват на една РИОСВ; 

в случай, че стратегията се одобрява от централен орган на изпълнителната 
власт или от Народното събрание – министърът на околната среда и водите. 
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Провеждане на процедурата по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО (1) 

 

За провеждане на процедурата в РИОСВ/МОСВ се представя следната 
документация: 

- За определяне на приложимата процедура по ЕО до компетентния орган се подава 

уведомление, /по образец, след приемане на изменената Наредба за ЕО/, като се предоставя  

информация за целите и предвижданията на стратегията. Компетентният орган в срок до 

14 дни определя приложимата процедура. За този етап не се дължи такса. 

 При определена процедура за преценяване на необходимостта от ЕО се 
изисква представяне на:  

 Искане за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка, съдържащо подробна информация по чл. 8, ал.1 и ал.2 
от Наредбата за ЕО – по един екземпляр на хартиен и електронен 
носител; 

 Проект на стратегията; 

 Копие на документ за платена такса по чл. 1 , ал.5, т.4 (400 лв.) от 
Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ   
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Провеждане на процедурата по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО  

Нормативният срок за произнасяне на компетентния орган по околна среда с 
решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е 30 дни от 
внасяне на искането. При постановяване от компетентния орган по околна среда 
на Решение с характер „да не се извършва ЕО“, процедурата приключва на този 
етап.  

Възложителят има задължение да публикува решението за обществен достъп 
(на интернет страницата си). 

Когато в Решението с характер „да не се извършва ЕО“ се съдържат условия, 
следва най-късно 14-дни преди одобряването на стратегията да се внесе в 
РИОСВ/МОСВ т.нар. обобщена справка по чл. 29, ал.1 от Наредбата за ЕО. 
Справката следва да съдържа информация как ще бъдат изпълнени и съобразени 
поставените в решението условия. Компетентният орган по околна среда се 
произнася по справката в 7-дневен срок от нейното внасяне.  

Възложителят има задължението да публикуват приетата справка за 
обществен достъп.  

Когато решението е с характер „да се извърши ЕО“ процедурата продължава.  
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Действия, които следва да се предприемат при 

изменения/актуализации на стратегия 

 

За всяко изменение/актуализация на стратегия е необходимо да се уведоми 
компетентния орган по околна среда. За целта следва да се внесе в РИОСВ/МОСВ 
информация за същността на предвидените изменения/актуализации на 
стратегията, преди изменението/актуализацията да бъде одобрено.  

 

Въз основа на внесената документация компетентният орган по околна среда 
преценява дали изменението/актуализацията подлежи на нова процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

 

В случай, че се изисква нова процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ЕО за актуализация/изменение на стратегия, действията, които се 
предприемат са същите.  

Образците на изискуемата информация са публикувани на интернет 
страниците на МОСВ и РИОСВ. 



7 

 
С пожелание за успех! 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ: 

тел.: 02/940-62-19 

sdimitrova@moew.government.bg 

 
 
 


