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На основание на § 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59/2003г., обн. ДВ бр. 25 от 2003 
г., изм. и доп. ДВ бр. 3 от 2006 г.) и § 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (приета с ПМС № 139/2004 г., обн. ДВ бр. 
57 от 2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 3 от 2006 г.), във връзка с § 72 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие 

 
 

ДАВАМ 
 
 

Указания по прилагането на процедурите по оценка на въздействието върху 
околната среда и по екологична оценка във връзка с § 72 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие, 

 
както следва: 
 
I. Общи положения 
 1. § 72 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) се прилага при кумулативното наличие на следните условия:  
 1.1. внесена документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР в МОСВ, респ. в РИОСВ, за 
потенциална защитена зона.  

1.2. започнала, но незавършила процедура по оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).  

2. § 72 от ЗБР не се прилага в случаите, когато: 
2.1. процедурата по ОВОС или ЕО е приключила с решение или становище на 

компетентния орган; 
2.2. инвестиционното предложение, план или програма, засягащо потенциална 

защитена зона, не попада в приложения № 1 или 2 на ЗООС и не подлежи на 
процедурите по Глава шеста от ЗООС. 

3. МОСВ, чрез Дирекция “Национална служба за защита на природата” 
(“НСЗП”), изпраща на съответната РИОСВ цялата документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР в 
5 дневен срок от получаването й (на хартиен и  електронен носител). 

4. РИОСВ препраща по компетентност процедурите по ОВОС или ЕО към 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) само в случай, че: 
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4.1. потенциалната защитена зона се припокрива с обявена защитена територия 
по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) - при процедура по ОВОС  или 

4.2. са налице изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми – при процедура по ЕО.  

5. В случаите по т. 4.1. РИОСВ прилага към документацията и становище 
относно допустимостта на инвестиционното предложение, плана или програмата спрямо 
режима на защитената територия, определен със ЗЗТ, заповедта за обявяване или Плана 
за управление (ако има такъв). 

6. Компетентният орган предоставя на възложителя най-малко извадка от 
документацията по чл. 8, ал. 1, свързана с предмета на опазване в защитената зона 
(местообитания и/или видове) и тяхното разпространение в зоната (покритие и/или 
численост).  

7. Компетентният орган може да изисква от възложителя допълнителна 
информация относно предмета и целите на съответната потенциална защитена зона 
и/или да изисква оценка на степента на въздействие само върху предмета на опазване в 
защитената зона. 

8. Специфичните изисквания към обхвата на информацията по смисъла на § 72, 
ал.1 от ПЗР на ЗБР се изготвят от експертите по биологично разнообразие от 
съответните структури на МОСВ/РИОСВ. 

9. Процедурата по ОВОС или ЕО се прекратява, по смисъла на § 72, ал. 2, когато 
компетентният орган прецени, че изисканата допълнителна информация или оценка не 
дава възможност за взимане на обективно и мотивирано решение или становище, 
свързано със степента на въздействието върху предмета на опазване в защитената зона.  
 10. Прекратяването на процедурата по ОВОС или ЕО в случаите по т. 9 се 
извършва с решение на компетентния орган, на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 
30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и § 72, ал. 2 от ПРЗ на ЗБР. 
Решението следва да съдържа реквизитите съгласно чл. 59, ал. 2 от АПК.  
 
II. Особености по прилагането на § 72 от ПРЗ на ЗБР при отделни етапи от 
процедурата по ОВОС: 
 

А. При внасяне на първо уведомяване по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
 1. Компетентният орган по околна среда писмено уведомява възложителя за: 

1.1. Приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС; 
1.2. Наименованието, кода и вида /за опазване на птици и/или местообитания/ на 

засегнатата потенциална защитена зона.  
1.3. Необходимостта от допълване на последващата документация, като могат да 

се поставят специфичните изисквания, свързани с предмета и целите на съответната 
потенциална защитена зона, съгласно т.7 от Общите положения,. 
 2. Към писмото по т. 1 компетентният орган прилага извадка с информация за 
предмета на опазване в защитената зона и др. по преценка. 
 3. На този етап процедурата по ОВОС не може да бъде прекратена по реда на § 
72, ал. 2 от ПРЗ на ЗБР.  
 

Б. При преценяване на необходимостта от ОВОС 
  1. Компетентният орган прилага стъпките по раздел А, т. 1 (1.2. и 1.3) и т. 2., ако 
това вече не е направено и поставя срок за допълване на информацията. 
 2. Компетентният орган продължава процедурата по ОВОС по общия ред и 
условия, когато прецени, че информацията, вкл. относно степента на увреждане на 
потенциалната защитена зона, е достатъчна за взимане на решение.  
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 3. Компетентният орган прекратява процедурата по преценяване на 
необходимостта от ОВОС, когато: 

3.1. изисканата допълнителна информация не е представена в посочения срок; 
3.2. представената допълнително информация, вкл. относно степента на 

увреждане на потенциалната защитена зона, е недостатъчна или противоречива и не 
позволява взимането на обективно и мотивирано решение; 

3.3. неточностите не са отстранени. 
 4. В решението за прекратяване на процедурата, към посочените в т. 10 от 
Общите положения правни основания, се добавя и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на ОВОС. 
 

В. При консултации по заданието за обхват и съдържание на ОВОС 
 1. При внасяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционно 
предложение, подлежащо на задължителна ОВОС или за което е преценено да се 
извърши ОВОС, компетентният орган прилага стъпките по раздел А, т. 1 (1.2.) и т. 2, ако 
това вече не е направено.  
 2. В становището по заданието, освен другите констатации, бележки и препоръки, 
компетентният орган поставят специфични изисквания към обхвата на оценката, 
свързана с въздействието върху предмета и целите на съответната защитена зона.  
 3. На този етап процедурата по ОВОС не може да бъде прекратена по реда на § 
72, ал. 2 от ПРЗ на ЗБР.  
 

Г. При оценка на качеството на доклада за ОВОС  
 1. В случай, че възложителят не е бил уведомяван предварително за засягането на 
потенциална защитена зона (на предишен етап от процедурата по ОВОС), 
компетентният орган изготвя писмо с оценка на качеството на доклада за ОВОС, като 
освен по критериите по чл. 14 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС, информацията се оценява и спрямо въздействието върху предмета и целите на 
съответната защитена зона, като:  

1.1. при положителна оценка на качеството (А, Б или В), при наличие на 
информация, свързана с предмета и целите на съответната защитена зона и когато 
компетентният орган прецени, че тази информация е достатъчна и непротиворечива 
относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона, процедурата по ОВОС 
продължава по обичайния ред и етапи, регламентирани с нормативната уредба; 

1.2. при положителна оценка на качеството (А, Б или В) по останалите 
компоненти, но при липса на информацията, свързана с предмета и целите на 
съответната защитена зона и/или недостатъчна, и/или противоречива информация 
относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона, компетентният орган 
връща доклада за ОВОС за допълване на основание § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗБР с 
конкретни указания по обхвата на информацията и въздействието върху предмета и 
целите на съответната защитена зона. На възложителя се определя срок за представяне 
на допълнения доклад; 

1.3. при оценка Г или Д на качеството на доклада за ОВОС и при недостатъчна 
или противоречива информация по отношение на потенциалната защитена зона, 
докладът за ОВОС се връща за преработване или допълване, със съответни указания и 
срок за допълване/преработване. 
 2. В случай, че възложителят е бил уведомен за засягането на потенциална 
защитена зона на предишен етап от процедурата по ОВОС и са му поставяни 
специфични изисквания към обхвата на оценката, свързана с предмета и целите на 
съответната защитена зона, компетентният орган: 
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 2.1. Издава писмо за оценка на качеството по реда на чл. 15 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС, когато прецени, че информацията относно 
степента на увреждане на потенциалната защитена зона не е противоречива и е 
достатъчна за взимане на решение, като процедурата по ОВОС продължава по 
обичайния ред и етапи, регламентирани с нормативната уредба; 
 2.2. Издава решение за прекратяване на процедурата по ОВОС, когато прецени, 
че информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона е 
недостатъчна или противоречива. 
  3. След представяне на допълнен/преработен доклад за ОВОС по т.1.3., 
компетентният орган процедира по реда на т. 2 
 

Д. Преди, по време и след обществено обсъждане на доклад за ОВОС 
 1. Ако документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР за потенциална защитена зона е 
внесена на етапа на общественото обсъждане на доклада за ОВОС, компетентният орган 
може, на основание § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗБР, да изиска от възложителя да представи 
допълнително информация по поставени специфични изисквания, свързани с предмета и 
целите на съответната защитена зона, която да се представи като част от становището на 
възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата. При предложени други възможни начини 
(алтернативи) за осъществяване на инвестиционното предложение в резултат от 
общественото обсъждане, по преценка на възложителя се прилагат  чл. 17, ал. 6 и ал. 7 
на Наредбата. 
 2. Компетентният орган продължава процедурата по ОВОС по общия ред и 
условия, когато прецени, че представената информация, вкл. относно степента на 
увреждане на потенциалната защитена зона, е достатъчна за взимане на решение.  

3. Ако компетентният орган прецени, че допълнителната информация е 
недостатъчна или противоречива относно степента на увреждане на потенциалната 
защитена зона, процедурата по ОВОС се прекратява с решение. 
  
 
 ІІІ. Особености при прилагането на § 72 от ПЗР на ЗБР при отделни етапи 
от процедурата по ЕО: 
 

А. При преценяване на необходимостта от ЕО 
1. При установени непълноти, пропуски и неточности в искането за преценяване 

на необходимостта от ЕО или в представената документация по чл. 8 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, на основание чл. 12, ал. 2 
от Наредбата компетентният орган изисква допълване, в т.ч. може да поставя и други 
специфични изисквания по т. 7 и 8 от Общите положения, свързани с предмета и целите 
на съответната защитена зона.  

2. Искането за допълнителна информация по т. 1 се прави с писмо до 
възложителя, в което се уведомява за потенциалната защитена зона, посочва се какво 
следва да се допълни и задължително се поставя срок за допълване на информацията. 
 3. Ако компетентният орган прецени, че допълнително внесената информация 
относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона е достатъчна и не е 
противоречива, процедурата по ЕО продължава по общия ред и условия на 
нормативната уредба. 
 4. Компетентният орган прекратява процедурата по преценяване на 
необходимостта от ЕО, когато: 

4.1. не е представена изисканата допълнително информация в посочения срок;  
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4.2. информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена 
зона е недостатъчна или противоречива и не позволява взимането на обективно и 
мотивирано становище; 

4.3. когато неточностите не са отстранени. 
 5. В решението по т. 4 за прекратяване на процедурата, към посочените в т. 10 от 
Общите положения правни основания, се добавя и чл. 12, ал. 3 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми. 
 

Б. В хода на консултациите  
1. При консултация с компетентния орган за определяне обхвата на ЕО, при 

засягане на потенциална защитена зона, възложителят задължително се уведомява за 
това (ако това вече не е направено) с писмо, в което освен другите изисквания, се 
поставят и специфични изисквания по т. 7 от Общите положения, свързани с предмета и 
целите на съответната защитена зона.  

2. 3. На този етап процедурата по ОВОС не може да бъде прекратена по реда на § 
72, ал. 2 от ПРЗ на ЗБР.  
 3. При консултация с компетентния орган по доклада за ЕО/екологичната част: 

3.1. В случай, че на предишен етап са поставени специфични изисквания към 
обхвата на оценката, свързани с предмета и целите на съответната защитена зона и 
компетентният орган прецени, че: 

а) информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона 
е достатъчна и не е противоречива - изготвя се становище, в което възложителят се 
уведомява и за тези обстоятелства и процедурата по ЕО продължава по общия ред и 
условия, регламентирани с нормативната уредба; 

б) информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона 
е недостатъчна или противоречива - процедурата по ЕО се прекратява с решение. 

3.2. В случай, че на предишен етап от процедурата не са поставяни специфични 
изисквания към обхвата на оценката, свързани с предмета и целите на съответната 
защитена зона или ако информацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР е получена в хода на 
процедурата по ЕО, компетентният орган уведомява с писмо възложителя за това. Освен 
становище по доклада за ЕО/екологичната част на плана или програмата се поставят и 
съответните специфични изисквания по т. 7 от Общите положения. 

3.3. Ако възложителят поиска повторна консултация с компетентния орган по 
доклада за ЕО/екологичната част, се процедира съгласно т. 3.1. 
  

В. При внесено искане от възложителя за издаване на становище по ЕО 
 1. В случай, че на предишен етап от процедурата са поставени специфични 
изисквания към обхвата на оценката, свързана с предмета и целите на съответната 
защитена зона и компетентният орган прецени, че: 

а) информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона 
е достатъчна и не е противоречива - процедурата по ЕО продължава по общия ред и 
условия, регламентирани с нормативната уредба; 

б) информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона 
е недостатъчна или противоречива -  процедурата по ЕО се прекратява с решение. 

2. В случай, че на предишен етап от процедурата не са поставяни специфични 
изисквания към обхвата на оценката, свързани с предмета и целите на съответната 
защитена зона или ако информацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР е получена на този етап от 
процедурата по ЕО, в срока по чл. 23, ал. 3 от Наредбата (7 дни) компетентният орган 
уведомява с писмо възложителя за засегнатата потенциална защитена зона, като може да 
постави съответни специфични изисквания по т. 7 от Общите положения. При 
необходимост се дават и указания по оформяне или комплектоване на документацията. 
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3. При повторно внасяне на искане за издаване на становище по ЕО, 
компетентният орган процедира по реда на т. 1.  

 
Г. При насрочено заседание на ЕЕС  
1. На основание чл. 25, ал. 3 от Наредбата и § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗБР 

Междуведомствената комисия или Експертният екологичен съвет  може със свое 
решение да изиска от възложителя да представи в определен срок допълнена и/или 
преработена информация, включително могат да се поставят специфични изисквания по 
т. 7 от Общите положения, свързани с предмета и целите на съответната защитена зона, 
ако това не е направено на предхождащите етапи на процедурата. 

2. При представяне на допълнителната информация се прилага процедурата по т. 
В. 
 
 
 
 

МИНИСТЪР: 
 

  (ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ) 
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