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1

Въведение

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода
2014-2020 г. е многогодишен програмен документ за планиране на инвестициите за
развитие на транспортната инфраструктура на Република България със средства от
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Програмата се
разработва, в съответствие с чл. 5 от Постановление № 5 на Министерския съвет от
18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на
Република България за управление на средствата от фондовете по Общата
стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. (обн.,
ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.) и във връзка с Решение № 328 от 25 април 2012 г. за
одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за
партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с
програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма. Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (дирекция „Координация на
програми и проекти”) е водещо ведомство за разработване на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
Провеждането на консултации за екологичната оценка (ЕО) и отразяване на
резултатите от тях се извършва съгласно изискванията на чл. 19 на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ
бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 38 от 18 Май 2012 г.). Възложителят
(Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията МТИТС) организира консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети
лица, които има вероятност да бъдат засегнати от Оперативна програма през
различните фази на подготовката й, съответно на ЕО. Консултациите се провеждат по
схема, разработена от възложителя, която включва и информация за начина на
съвместяване процеса на планиране и основните етапи на ЕО, в т.ч. за взаимодействие
на екипите по разработване на проекта за програмата на доклада по оценка на степента
на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган, и на доклада за ЕО.
Схемата се консултира с компетентния орган - МОСВ. В схемата се включват и
предвидените начини за провеждане на консултации и общественото обсъждане, ако
такова е необходимо да се провежда. Консултациите с обществеността,
заинтересуваните органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за
съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния административен акт, с
който планът или програмата се одобрява.
Компетентният орган – министърът на околната среда и водите, въз основа на
подготвеното от възложителя Искане за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка, се е произнесъл и за необходимостта от изготвяне на доклад за
оценка за съвместимост (ОС) с Решение на МОСВ № ЕО - 40/2013, съгласно което по
отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е
извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС.
При извършената проверка е установено, че Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ за програмен период 2014-2020 г. е допустима при
съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с:
•

режимите на защитените територии, определени със Закона защитените
територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за
управление;
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•

режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл 12, ап. 6 от
Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата е извършена преценка за вероятната
степен на отрицателно въздействие, съгласно която ОПТТИ няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура
2000, поради следните мотиви:
•

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014- 2020 г.“
е изготвена на национално ниво в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ на
ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, представляваща
документът, въз основа на който страната ни получава финансови средства от
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие за този сектор
за периода 2014-2020 г. ОПТТИ допринася за постигането на поставените цели
и приоритетите чрез дефинираните пет приоритетни оси в програмата.

•

Програмата е стратегически документ, който дава общата рамка и ще се прилага
за цялата територия на Република България. ОПТТИ ще финансира приоритетно
„железопътната инфраструктура“, последвана от „пътната инфраструктура“,
„подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие
на устойчив градски транспорт“, „иновации в управлението и услугите внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика,
подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ и „техническа
помощ“, насочени основно към изпълнение на националните ангажименти,
произтичащи от европейското законодателство в тези сектори и с принос към
устойчивия растеж (насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите), представляващ една от
целите на Стратегия „Европа 2020".

•

ОПТТИ ще допринесе за ефективната свързаност на транспортната мрежа и
премахването на „тесни места“ в нея, намаляване на задръстванията, на нивата
на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата
на екологосъобразни видове транспорт, което води до подобряване, запазване и
възстановяване на естествената околна среда, като фактор за по-добро качество
на живот на населението. Реализирането на целите на всеки един от
приоритетите ще акумулира общ положителен ефект върху състоянието на
компонентите на околната среда в страната, в т.ч. и на биологичното
разнообразие и неговите елементи.

2

Провеждане на консултации и отразяване на резултатите от тях

Консултациите по време на процедурата по ЕО се провеждат по схема,
разработена от възложителя, която се консултира с компетентния орган - МОСВ. В
схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации и на
общественото обсъждане, ако е необходимо да се прави такова. Консултациите с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват и по реда,
предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния
административен акт, с който програмата се одобрява.
Съгласно Решение на МОСВ № ЕО - 40/2013 за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка и нормативните изисквания за
извършване на процедурата по ЕО, Дирекция „Координация на програми и проекти"
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(КПП) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(МТИТС), в качеството си на възложител на ОПТТИ 2014-2020 г. трябва да изготви
схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и
трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от реализирането на
предвижданията на програмата през различните фази на подготовката й, съответно и на
ЕО, съобразено с глава четвърта от Наредбата за ЕО. В схемата са включени:
•

задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за
определяне на обхвата на оценката с МОСВ (на основание чл. 19a т. 1 от
Наредбата за ЕО), Министерство на здравеопазването (относно съдържанието и
обхвата на оценката па здравно-хигиенните аспекти на околната среда, на
основание чл. 19а, г. 2 от Hapедбата за ЕО) и други специализирани ведомства
например Басейновите дирекции за управление на водите и Peгионалните
инспекции по околна среда и води (на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за
ЕО)

•

консултации по ЕО и ОПТТИ 2014-2020 г. по реда, определен с чл. 20, ал. 1 и
ал. 3 от Наредбата за ЕО;

Изпълнителят на ЕО на ОПТТИ 2014 – 2020 г. (ПОВВИК ЕАД) ще бъде изцяло
въвлечен по време на провеждането на консултациите.
Вид на консултациите
По време на разработването на доклада за ЕО ще бъдат проведени консултации
с компетентния орган – МОСВ, различни институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на
ОПТТИ 2014 – 2020 г.
2.1

Провежданите консултациите ще бъдат формални и неформални, като ще
включват:
•

Формални консултации - Те ще бъдат проведени посредством:
o официални писма (на хартия или чрез електронна поща), публикации в
средствата за масово осведомяване и/или в интернет страницата на
Възложителят МТИТС.
o официални писма и публикации в печата и в интернет за консултации с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има
вероятност да бъдат засегнати от ОПТТИ 2014 – 2020 г. през различните
фази на разработването на ЕО и ОПТТИ.

•

Неформални консултации - Консултациите ще бъдат извършени посредством
неформални срещи между експертите по екологичната оценка с представители на
възложителя на ОПТТИ 2014 – 2020 г., МОСВ, с представители на компетентния
орган - МОСВ и др.

Обхват на консултациите
Съобразно глава четвърта от наредбата за ЕО се предвиждат следните
консултации:
2.2

Задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в това число по
предложеното Задание за определяне обхвата на екологичната оценка (на
основание на чл. 19а, т.1 от Наредбата за ЕО) – по разработеното задание за
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определяне обхвата на оценката, се провеждат консултации с компетентният орган
(МОСВ), с Министерство на здравеопазването относно съдържанието и обхвата на
оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото
здраве (на основание чл. 19а, т. 2 от Наредбата за ЕО) и с други специализирани
ведомства – Басейновите дирекции за управление на водите, Регионалните инспекции
по околна среда и водите (на основание чл.19а, т.3 от Наредбата за ЕО).
Консултиране по Екологичната оценка и ОПТТИ по реда, определен с чл. 20,
ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ЕО – Консултациите по изготвения доклад за ЕО на
програмата включват:
Публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа:
•

а) информацията за Програмата по чл. 8, ал. 1, както и информация за
одобряващите и прилагащите програмата органи;

•

б) място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за програмата,
доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

•

в) срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след
публикуването на съобщението и осигуряване на достъп за запознаване с проекта за
програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

•

г) начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет
или други електронни средства;
Осигуряване на:

•

а) достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по
доклада за ЕО, с проекта на програмата и с нагледните материали по всяка от
оценяваните алтернативи;

•

б) експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно
да предоставя допълнителни устни разяснения на място;

•

в) приемането на изразените в срок становища.

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО на програмата и с
компетентният орган по чл. 4 - МОСВ и със специализираните компетентни органи по
чл. 13, ал. 1 – Министерството на Здравеопазването, като им предоставя
документацията за становище.
Съобщението за провеждане на консултации се разпространява чрез страницата
на възложителя в интернет и/или по друг общодостъпен начин. Съобщението се
предоставя на компетентния орган по чл. 4 – МОСВ за сведение и публикуване на
интернет страницата му.
Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО
Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва и справка за
проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения,
както и за начина на отразяването им. В тази справка възложителят на доклада за ЕО и
експертите описват приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и
прилагат съставените за резултатите от консултациите документи (протоколи,
становища, анкети др.)
2.3
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Обществено обсъждане на доклада за ЕО
Обществено обсъждане на доклада за ЕО на ОПТТИ 2014 – 2020 г. не е
задължително, тъй като не се изисква съгласно специален закон или друг
нормативен/административен акт. При постъпване на повече от две мотивирани
негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или
при провеждане на консултациите, обществено обсъждане на ЕО на ОПТТИ ще бъде
проведено. Общественото обсъждане се съобразява със следните минимални
изисквания за организирането и провеждането му, съгласно Наредбата за ЕО:
2.4

1. възложителят уведомява писмено компетентният орган, както и органите,
участвали в консултациите, за наличието на обстоятелствата за провеждане на
Обществено обсъждане, като определя мястото, датата и часа за провеждане на
срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока
за запознаване с проекта за програмата, доклада за ЕО с всички приложения и
материалите към него, които се съобразяват с консултациите;
2. възложителят уведомява писмено лицата, представили становище, и по своя
преценка може да уведоми писмено и други лица, органи и организации за срещата за
обществено обсъждане;
3. срещата за общественото обсъждане се провежда след приключване на
консултациите по доклада за ЕО и се ръководи от възложителя или от упълномощено
от него длъжностно лице;
4. възложителят осигурява присъствието на срещата на представител на
проектантския колектив, на ръководителя и на независимите експерти, като те
запознават накратко присъстващите с плана или програмата и съответно с резултатите
от извършената ЕО;
5. за общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от
възложителя; протоколът се подписва от представителя на възложителя и от
протоколиста и към него се прилагат писмените становища, предоставени
предварително или по време на обсъждането;
6. лицето, което води протокола, предоставя материалите с резултатите от
общественото обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на срещата.

3

Съвместяване на процеса на програмиране на ОПТТИ 2014-2020г.
с основните процедурни етапи на ЕО

Съгласно Наредбата за ЕО, консултациите се провеждат по схема, разработена
от възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване процеса на
планиране и основните етапи на ЕО.
В Таблица 1 е показана Схема за провеждане на консултации и Стъпките за
изработване на ЕО на Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.
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Таблица 1 Схема за провеждане на консултации и Стъпките за изработване на ЕО на Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.,

Стъпки за провеждане на процедурата по ЕО
Откриване и провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка за услуга с предмет: Извършване на
предварителна и екологична оценка на оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 20142020 г

Стъпки на програмиране на ОПТТИ 2014 – 2020 г.
1. Изготвяне на проект на анализ на настоящата ситуация
2. Разглеждане и съгласуване на проект на анализ на настоящата ситуация
(Работна група за изготвяне на ОПТТИ)
3. Изготвяне на проект на обща стратегия, включително допустими за
финансиране дейности по всяка приоритетна ос и потенциални бенефициенти.
4. Разглеждане и съгласуване на проект на обща стратегия, специфични цели и
приоритети на ОП (Работна група по изготвяне на ОПТТИ)
5.Изготвяне на проект за план за изпълнение на предварителните условности
6. Разглеждане и съгласуване на проект за план за изпълнение на
предварителните условности

Извършване на предварителна и екологична оценка
Етапите на екологичната оценка са:

7. Актуализация и допълване на проекта за допустимите за финансиране
дейности (действия) по всеки от инвестиционните приоритети, вкл.
Разширяване на списъка с потенциални бенефициенти

-Преценяване на необходимостта от извършване на 8. Изготвяне на проект на финансов план на ОП
екологична оценка от компетентния орган по околна среда
(с Решение на МОСВ № ЕО - 40/2013 е преценено да се 9. Изготвяне на проект на институционална рамка и механизъм за
реализация на ОП
извърши екологична оценка за ОПТТИ 2014-2020г.);
-Изготвяне на схема за провеждане на консултации и задание за 10. Изготвяне на проект на описание (дейности) за осигуряване на
обхват на екологичната оценка и съгласуване с работната група; съответствие с основни принципи и законодателство, приложими за
фондовете от ЕС и на мерки за намаляване на административната тежест
-Провеждане на консултации по схемата за провеждане на
консултации и заданието за обхват на екологичната оценка с 11.Изготвяне на проект на индикатори на ОПТТИ.
идентифицираните заинтересовани органи, обществеността, и 12. Проверка на съответствието на ОПТТИ с другите ОП, координация и
трети лица, които могат да бъдат засегнати от ОПTTI 2014 - 2020 допълняемост с другите ОП
г.,;
13.Проверка и актуализация на плана за изпълнение на предварителните
-Изготвяне на доклад за екологична оценка и съгласуване с
условности (Дирекция и Работна група по изготвяне на ОПТТИ)
Работната група;
Обединение ПОВВИК-Прайм Консултинг
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Стъпки за провеждане на процедурата по ЕО

Стъпки на програмиране на ОПТТИ 2014 – 2020 г.

-Провеждане на консултации с компетентния орган и с 14. Попълване на формата/темплейта за ОПТТИ
идентифицираните заинтересовани органи, обществеността, и
15. Разглеждане на проекта на ОПТТИ от Работната група по подготовка
трети лица, които могат да бъдат засегнати от ОПTTI 2014 - 2020
на програмата.
г. по доклада за екологична оценка,
(Обществено обсъждане - в случай, че такова се налага във
връзка с условието по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО) на
доклада за екологична оценка и проекта на ОПТТИ 20142020г.;

- Отразяване на становищата и мненията, получените в резултат
от проведените консултации с компетентния орган, други
заинтересовани органи, обществеността, и трети лица, които
могат да бъдат засегнати от ОПTTI 2014 - 2020 г.
- Съгласуване от Възложителя на мерки по наблюдение и
контрол на въздействието на ОПТТИ 2014-2020г. върху
околната среда;

-Издаване на становище на Министъра на околната среда и
водите за съгласуване на програмата

16. Отразяване на резултатите от предварителната оценка в ОПТТИ
Подпомагане на Възложителя за изготвяне на обобщена 17. Отразяване на резултатите от ЕО в ОПТТИ
справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО
18. Изготвяне, разглеждане и съгласуване на окончателен вариант на
ОП за изпращане в ЕК (Дирекция „Координация на програми и
проекти“ и Работна група за изготвяне на ОПТТИ)
Отразяване на коментарите на ЕК по предварителната, в 19. Съгласуване на ОПТТИ с ЕК и отразяване на коментарите на ЕК по
т.ч. ЕО, при необходимост
текста на окончателен вариант на програмата
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4

Идентифициране на обществеността, заинтересованите органи и
трети лица, които могат да бъдат засегнати от ОПTTI 2014 - 2020 г.,
с които да се провеждат консултациите

ОПТТИ 2014 - 2020 г. е програма с национални обхват и значение, поради което
като засегнати могат да бъдат идентифицирани както цялото население на страната,
така и всички ведомства и органи на изпълнителната власт. С цел пълно обхващане на
засегнатите страни, за изготвянето на ОПТТИ е създадена работна група.
Включването на заинтересованите страни при подготовката на самата програма
се основава на ПМС 5/18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните
документи на Република България за управление на средствата от фондовете по
Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
Сформирането на работната група за изготвяне на Оперативна програма
Транспорт и транспортна инфраструктура за програмен период 2014 - 2020 г. е
направено при спазване на принципа на партньорство, а именно в тясно
сътрудничество с публичните органи на национално и регионално равнище, както и с
частния и неправителствения сектор. В работната група са включени представители на
публични органи на национално равнище, които са посочени в ПМС 5/18.01.2012 г. и
които биха имали съществен принос за определяне на общите граници и разграничения
с други оперативни програми и по отношение на оценка на отделните части на
ОПТТИ.
Със Заповед № РД-08-458/07.08.12 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра по управление
на средствата от ЕС, е сформирана Работна група за подготовката на програмата.
Съставът на Работната група е в съответствие с ПМС № 5 от 18.01.2012 г. В Работната
група са включени представители на Централното координационно звено,
Сертифициращия и Одитиращия орган, ведомствата, отговорни за политиките, мерки
по които ще се финансират от програмата, Националния статистически институт,
Комисията за защита от дискриминацията, Регионалните съвети за развитие в районите
от ниво 2, Национално представителните организации на работодателите, работниците
и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда,
Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от
Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания,
Националното сдружение на общините в Република България, неправителствени
организации и т.н.
Изборът на представители на неправителствените организации е извършен
съгласно утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС, Механизъм за
избор на неправителствени организации, чиито представители да участват в състава на
работните групи за договора за партньорство и програмите на Република България за
периода 2014-2020 г. Съгласно този механизъм в работната група участват
представители на следните групи неправителствени организации – екологични,
работещи в сферата на транспорта и в сферата на политиките за развитие.
Сътрудничество с Европейската комисия, и по-конкретно с ГД „Регионално
развитие” се осъществява на оперативно ниво, като нейни представители се
информират относно процеса на подготовка на оперативната програма. В допълнение
напредъкът в процеса на подготовка на програмен период 2014-2020 г. се докладва и на
Обединение ПОВВИК-Прайм Консултинг
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заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 20072013 г., на които участват и представители на Европейската комисия.
Осъществява се непрекъсната координация с Централното координационно
звено в Министерски съвет, под ръководството на министъра за управление на
средствата от ЕС. Координацията в процеса на разработване на оперативните програми
за програмен период 2014-2020 г., в т.ч. Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014-2020, се осъществява и в рамките на Съвета за
координация и управление на средствата от ЕС.
От друга страна, като заинтересовани органи в процеса на екологична оценка
(на база на опита на екипа по екологична оценка и практиката при определяне на
заинтересованите страни за извършване на консултации при извършване на екологична
оценка на национални планови и стратегически документи), освен компетентния орган
МОСВ и МЗ, се идентифицират и следните:
•

Регионалните инспекции по околна среда и води - PИОСВ (16 - София, Перник,
Враца, Монтана, Русе, Плевен, Шумен, Варна, Бургас, Смолян, Хасково, Стара
Загора, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Велико Търново)

•

Басейновите дирекции за управление на водите БДУВ (4 - Дунавски район,
Черноморски район, Източнобеломорски район и Западнобеломорски район).

Представителите на работната група по изготвяне на програмата, МОСВ, МЗ, ,
РИОСВ и БДУВ обхващат всички заинтересовани страни, които ОПТТИ 2014 - 2020 г,
може да засегне.

5

Описание на етапите на провеждане на консултациите, начина им
на провеждане и отразяване на резултатите от тях в екологичната
оценка

В Таблица 2 са описани консултациите в процеса на изготвяне на доклада за екологична
оценка
Таблица 2 Консултации в процеса на изготвяне на доклада за екологична оценка

Етап на
консултациите в
процеса на
екологична оценка

Начин на провеждане на консултациите и отразяване на
резултатите

1. Консултации по
Задание за обхват на
доклада за
екологична оценка
(консултации
съгласно чл.
19а, т. 1, т. 2 и т.
3 от Наредбата за
условията и реда
за извършване на
екологична оценка
на планове и

На този етап се провеждат както Вътрешни консултации, така и
консултации с:идентифицираните като засегнати от Програмата
общественост, заинтересовани органи и трети лица. За насочване на
заинтересованите страни към същността и целта на заданието за
обхват и съдържане, към заданието е приложен въпросник
1. Възложителят на ОПТТИ 2014 - 2020 г. дава бележки, препоръки
и изисквания.
2. Провеждат се консултации с Работната група по подготовка на
ОПТТИ 2014 - 2020 г.
Становищата на Възложителя и членовете на Работната група се
отразяват от екипа по екологична оценка в окончателното задание за
обхват на доклада за екологична оценка
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програми)

3. След това по окончателното задание за обхват на доклада за
екологична оценка се провеждат консултации със:
- компетентният орган - МОСВ;
- съответните специализирани компетентни органи - МЗ относно
съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти
на околната среда и риска за човешкото здраве;
- други специализирани ведомства и заинтересованата общественост
съгласно схемата за провеждане на консултации – РИОСВ, БДУВ и
др.
4. Консултациите се провеждат като на определените по-горе
засегнати общественост, заинтересовани органи и трети лица се
изпратят официални писма, с които:
• се предоставят схемата за провеждане на консултации и заданието
за обхват на всички определени като засегнати органи и лица за
изразяване на становище;
• се посочва 20 дневен срок за изразяване на становище;
се посочва, че се очаква попълване на въпросника, приложен към
заданието и предоставянето на становище по заданието за обхват
и съдържание на доклада за екологична оценка, в т.ч. бележки по
съдържанието и обхвата на доклада за екологична оценка,
препоръки за включване разглеждането на определени аспекти,
предложения за разширение обхвата на оценката.
Заданието за обхват на доклада за екологична оценка на ОПТТИ
2014 - 2020 г. и схемата за провеждане на консултации се публикуват
за обществен достъп и изразяване на становища и на интернет
страницата на ОПТ 2007 - 2013 г. за посочения 20- дневен срок.
Получените в срок становища се отразяват от екипа по екологична
оценка, съгласувано с Възложителя, при изготвяне на доклада за
екологична оценка.

2. Изготвяне на
проект на доклад
за екологична
оценка

3. Доклад за
екологична оценка
(консултации по
изготвения доклад
за екологична
оценка по чл. 20,
ал. 2 и ал. 3 от
Наредбата за
условията и реда
за извършване а
екологична оценка
на планове и

На този етап се провеждат само Вътрешни консултации:
1. На този етап Възложителят на ОПТТИ 2014 - 2020 г. и членовете
на Работната група по подготовка на ОПТТИ дават бележки,
препоръки и изисквания.
Становищата на Възложителя и членовете на Работната група се
отразяват от екипа по екологична оценка в окончателният доклад за
екологична оценка
На този етап се провеждат консултации по доклада за екологична
оценка с определените по-горе засегнати общественост,
заинтересовани органи и трети лица. Консултациите се провеждат по
следните начини и последователност:
1. Предоставяне на документацията по екологична оценка (доклад за
екологична оценка с приложенията към него и нетехническо резюме
на доклада за екологична оценка) и проекта на ОПТТИ 2014 - 2020 г.
на обществен достъп за период от 30 дни. Този етап включва:
1.1. Публикуване на съобщение на интернет страницата на
Възложителя, което включва:
• информация по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО;
• информация за одобряващите и прилагащите ОПТТИ органи;
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програми)

• място с публичен достъп и време за запознаване с проекта на
програмата, доклада за екологична оценка с всички приложения и
материалите към него;
• срок за изразяване на становище (зо дни от публикуване не
съобщението);
•начин на изразяване на становище.
1.2. Осигуряване на:
• достъп до документацията на хартиен носител на адреса на
Възложителя;
• експерти от екипа, изготвящи ОПТТИ и/или доклада за ЕО,
отговорни да предоставят допълнителни разяснения на място;
• приемането на изразените в срок становища.
1.3. За провеждането на консултации с определените като засегнати
общественост, заинтересовани органи и трети лица (по чл. 20, ал. 2
от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми) ще се извърши следното:
• съобщението по т. 1.1. ще бъде изпратено на засегнатите страни;
1.4. За провеждане на консултации с компетентния орган по околна
среда и Министерство на здравеопазването (на основание чл. 20, ал.
3 от Наредбата за ЕО), на МОСВ (дирекция "Превантивна дейност")
и на Министерство на здравеопазването ще бъдат предоставени
официално:
• съобщението за провеждане на консултации и
• проекта на програмата, доклада за екологична оценка
с всички приложения и материалите към него.
1.5. Провеждане на обществено обсъждане (в случай, че такова се
налага във връзка с условието по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
ЕО):
• За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ще бъдат
уведомени всички заинтересовани страни със съобщението по т.
1.1. по-горе;
• Срещата ще се проведе след 30- дневния срок за обществен достъп;
• Срещата се ръководи от Възложителя на ОПТТИ 2014- 2020 г;
• На срещата ще присъстват представители на екипа, извършващ
Предварителна оценка на ОПТТИ, ръководителят и експерти от
екипа, извършващ екологичната оценка на ОПТТИ;
• За общественото обсъждане ще се води протокол от лице,
посочено от Възложителя на ОПТТИ;
Резултатите от консултациите и срещата за обществено обсъждане
ще се отразят в документацията по екологична оценка от екипа,
извършващ екологичната оценка, съгласувано с Възложителя на
програмата.
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