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Изх. № К-26-П-49 

 

Дата: 12.11.2013 г. 

 
 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  

 

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „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.“, с две обособени 

позиции:  

1. Обособена позиция 1: „Извършване на предварителна оценка на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“   

2. 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.“  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „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.“, с две обособени позиции 

и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, регламентиращ писмените разяснения от 

Възложителя по документацията за участие, в законоустановения срок, Ви 
уведомявам за следните въпроси и отговори: 

 

Въпрос 14: Моля да потвърдите, че договорите за изготвяне на ОВОС за проекти, 

независимо от обхвата на проектите, са релевантни за покриване на изискването за 

сходни дейности по Обособена позиция 2, където е посочено „оценки на 

въздействието върху околната среда на стратегически документи, като планове и 

политики на Европейския съюз и/или национални/регионални планове, програми, 

проекти и стратегически документи, извършени съгласно български и/или 
европейски нормативни актове“. 
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Отговор 14:  

Договори за изготвяне на ОВОС за проекти, независимо от техния обхват, са 

релевантни съгласно изискванията на одобрената документация. Определението 

национални/регионални се отнася до планове и програми.  
 

 

 

 

ЕЛИ МИЛУШЕВА 

Главен директор на Главна дирекция 

 „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

и Ръководител на ОП „Развитие на  

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 

(Заповед № РД-16-864/25.06.2013 г. на министъра на  

икономиката и енергетиката) 


