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IV.1. ОВОС И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

Сред най-важните мерки за интегриране на екологичните изисквания в различните 

икономически сектори и тяхното ефективно използване, гарантиращо предотвратяването 

или намаляването на замърсяването на околната среда са процедурите по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка на планове (ЕО) и 

програми и оценката за съвместимост (ОС). 

ОВОС е превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на 

инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на 

инфраструктурата на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето 

решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на 

строителство и др. Резултатите от ОВОС следва да бъдат взети предвид при проектирането, 

изграждането и експлоатацията на инвестиционните проекти. Процедурата не е 

самостоятелна за крайно разрешаване на инвестиционни предложения, нейното провеждане 

е съобразено с националните процедури за проектиране, одобряване и разрешаване на 

инвестиционни проекти. 

Екологичната оценка (ЕО) е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните 

значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и 

програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне. 

Чрез провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС се постигат заложените в ЗООС 

основни принципи – устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за 

човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо 

отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения 

в областта на околната среда. С програмата се цели развитие и прилагане на екологична 

оценка за програмите и плановете в различни области на икономиката. С прилагане на 

процедурата по ОВОС се отчитат екологичните изисквания при строителството и 

експлоатацията на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.  

Чрез ЕО и ОВОС се отчитат екологичните проблеми на най-ранния етап на вземане на 

решение, а чрез провеждането на консултации и обществени обсъждания - със съответните 

общини, кметства и засегна население се постига заложената прозрачност и участието на 

обществеността при вземането на решение. Прилагането на превантивните инструменти се 

подпомага чрез осигуряване на актуална информация по хода на процедурите чрез 

поддържане на публични регистри. Тези постижения могат да бъдат характеризирани като 

силни страни при провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС. Възможността за 

поставянето на определени условия при реализацията на някои инвестиционни 

предложения и осъществяването на контрол върху изпълнението им също е една от силните 

страни на превантивната дейност. 

Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на 

инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано с местоположението и 

технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до ограничаване и 

предотвратяване на въздействията върху околната среда. 

С ЕО се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в 

процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Екологичната 

оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на 

планове и програми. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или 

програмата, се съобразяват със становището по екологична оценка. 
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Направление „Превантивна дейност” е отговорно за обобщаване на информацията за 

хода на процедурите по ОВОС и ЕО, включително и за контрола на решенията по ОВОС. 

Процедурата по ОВОС е строго регламентирана в ЗООС и подзаконовата нормативна 

уредба по околна среда и се спазва от страна на възложители и експерти. 

През 2021 г. са проведени две заседания на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при 

РИОСВ–Стара Загора и са издадени две становища по екологична оценка. 

Издадени са 90 Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

при 86 броя през 2020 г. 

Преценките за екологична оценка са 58 бр., от които 1 бр. с характер да се извърши 

ЕО и 57 бр. с характер да не се извършва ЕО, при 19 броя за 2020 г.  

Издадени са 3 броя Решения за прекратяване на процедурата по реда на раздел III, 

глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др.  

През 2021 г. инвеститорският интерес към нови инвестиционни предложения е 

завишен в сравнение с 2020 г. (Фиг. 16) 
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За разглеждания период, процедираните инвестиционни предложения са предимно за 

изграждане на тръбни кладенци, хидромелиоративни системи в селското стопанство, 

създаване на масиви от трайни насаждения, интензивно животновъдство, предприятия в 

хранително - вкусовата промишленост, площадки за ИУМПС, както и инсталации за 

оползотворяване на отпадъци. Разпределението по отрасли е както следва: 

- намерения в областта на селското стопанство – създаване и отглеждане на трайни 

насаждения с хидромелиоративни дейности,  отглеждане на риба, животновъдство - 32; 

- за добиви на подземни води-15; 

- дейности с отпадъци- площадки за ИУМПС и ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО и др. -10; 

- за изграждане на предприятия в хранително – вкусовата промишленост - 6; 

-обществено обслужващи обекти – 5; 

- други – 23; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Фиг. 17 

 

За област Стара Загора има най - сериозен инвеститорски интерес и са издадени общо 

42 решения, следва област Сливен с 31 и област Ямбол с 17 решения. 

 

 
        Фиг. 18 
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През 2021 г. са извършени общо 6 проверки, от които една за проверка на поставени 

условия в Решения по ОВОС, 5 - на поставени условия в Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Не са констатирани случаи на неизпълнение на 

условията. 

През периода не е извършвано наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и 

условия в становища по ЕО и наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в 

решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, тъй като не са 

постъпили в РИОСВ доклади от наблюдение и контрол. 
 


