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SEQ üzrə Qayda layihəsinin hazırlanması üçün hüquqi əsas

• “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 1175-
VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2018-ci il 193 nömrəli
Fərmanı

- Fərmanın 1.1.5-ci yarımbəndi - strateji ekoloji qiymətləndirmənin aparılması qaydasının müəyyən edilməsi 
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SEQ-in aparılmasına əsas tələblər

• SEQ iqtisadi (və ya təsərrüfat) fəaliyyətlərin planlaşdırıldığı strateji sənədlərin, ərazi planlaşdırılması
sənədlərinin hazırlanması mərhələsində tətbiq edilir

• Planlaşdrıcı orqan SEQ-i Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində olan
Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi (DEEA) ilə ilkin məsləhətləşmələrdən sonra başlayır.

• Planlaşdırıcı orqanın cəlb etdiyi ƏMTQ üzrə təşkilat tərəfindən SEQ-i icra edir və SEQ sənədini hazırlayır.

• Hazırlanan SEQ sənədi hazırlanaraq “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq dövlət ekoloji ekspertizasından keçirilməsi üçün Dövlət Ekoloji Ekspertiza
Agentliyinə (DEEA) təqdim edilir və ekoloji ekspertiza rəyi verilir.

• Qayda layihəsində transsərhəd SEQ proseduru nəzərdə tutulmamışdır.
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SEQ-in aparılması qaydası:
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Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, balıqçılıq, enerji, sənaye, nəqliyyat, tullantıların və suyun idarə olunması, 
torpaq ehtiyatlarının istifadəsi, turizm və telekommunikasiya sahələri üzrə strateji sənədlərin 
layihələri;

Ərazi planlaşdırılması sənədlərinin layihələri;

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq və konsessiya müqavilələrindən irəli gələn layihələr

fövqəladə hallar, ölkənin müdafiəsi, habelə dövlət maliyyə və büdcə məsələləri ilə bağlı strateji 
sənədlərə SEQ tətbiq edilmir.



SEQ-in aparılması üçün əsas addımlar:
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DEEA və Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyi ilə birgə ilkin 
məsləhətləşmələr və strateji 
sənəd üzrə potensial təsirlərin 
həcminin (dairəsinin) 
müəyyən olunması 

mümkün təsirlərin təhlili və 
qiymətləndirilməsi və SEQ 
sənədinin hazırlanması

SEQ sənədinin 
tərtib edilməsi

• Aidiyyəti səalhiyyətil orqanlar və 
yerli qurumlar tərəfindən ictmai 
dinləmənin keçirilməsi

• DEEA rəyinin bildirilməsi

DEEA-ya SEQ sənədinin 
təqdim edilməsi və ictimai 

dinləmənin keçirilməsi
• Planlaşdırıcı orqan tərəfindən 

nəticələr üzrə müvafiq yekun 
əsaslandırmanın hazırlanması və 
sənədi təsdiq edən orqana təqdim 
edilməsi;

• Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti və ya Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
tərəfindən yekun qərarın verilməsi;

Yekun qərar



İlkin məsləhətləşmələr və SEQ həcminə dair sənəd

• İlkin məsləhətləşmə nədir? - strateji sənədin hazırlıq mərhələsində, sənəd yekunlaşdırılmazdan əvvəl,
planlaşdırma niyyətinin açıqlanması və aparılacaq SEQ-in həcminin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi
məqsədi ilə planlaşdırıcı orqan və ya onun adından ƏMTQ üzrə təşkilat tərəfindən DEEA-ya müraciətdir.

• Müraciət - ərizədən, ərizəyə əlavə edilən strateji sənəd barədə məlumatdan (və ya layihəsi) və
qiymətləndirmə həcminə dair ilkin sənəddən ibarət olub, yalnız uyğunluğu Agentlik tərəfindən təsdiqlənir

• Həcmə dair sənəd və DEEİ-nin rəyi Agentliyin internet səhifəsində yerləşdirilir və ictimaiyyətə çatdırılır. Bu
mərəhələdə ictimai dinləmə könüllüdür.

6



SEQ həcminə dair sənədin məzmunu
• planlaşdırıcı orqan və SEQ-i icra edən təşkilat barədə məlumat;
• təklif olunan strateji sənədin məqsədləri və ümumi təsviri (əhatə etdiyi ərazi və ya ərazilər, miqyası, icra şərtləri və 

resursları);
• təklif olunan strateji sənədin digər mövcud və ya planlaşdırılan strateji sənədlərlə əlaqəsi və uzlaşması barədə 

məlumat;
• strateji sənəd üzrə təklif edilən alternativlərin (yer, texnoloji seçim, enerji mənbələri və digərləri) qısa təhlili; 
• ətraf mühitə gözlənilən potensial təsirlərin həcmi (sxem və ya izahatla) və onların qiymətləndirilməsi üçün təklif 

olunmuş metodologiyalar;
• normativ istinadlar və qiymətləndirmə üçün məlumat bazası;
• SEQ üzrə məsləhətləşmə üçün müəyyən edilən məsul qurumlar;
• ətraf mühitə və insan sağlamlığı sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələr və yarana biləcək problemlər;
• SEQ  sənədinin hazırlanmasına cəlb olunacaq ətraf mühit üzrə qiymətləndiricilərdən tələb olunan bilik və bacarıq 

sahələri.
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SEQ sənədinin (Hesabatı) məzmunu

• strateji sənədin məzmunu, əsas məqsədləri və onun digər strateji sənədlərlə əlaqəsi;
• strateji sənəd və SEQ üzrə istinad edilən normativ hüquqi baza;
• strateji sənədin beynəlxalq və milli səviyyədə qəbul edilən ətraf mühit, eləcə də insan sağlamlığı və dayanıqlı

inkişaf hədəflərinə uyğunluğu;
• strateji sənədin təsir dairəsinə aid edilən ərazidə (ərazilərdə) ətraf mühitin mövcud vəziyyəti;
• strateji sənədin icrası ilə əlaqədar potensial təsir mənbələri və onların ətraf mühitə, insan sağlamlığına

mümkün ekoloji təsirləri;
• strateji sənəddə nəzərdə tutulan hədəflər və təkliflər üzrə alternativ variantların seçiminin ekoloji

səmərəliliyinin əsaslandırılması;
• potensial ekoloji təsirlərin təhlili, onların qarşısının alınması, azaldılması və yumşaldılması, eləcə də faktiki

təsirin monitorinqinin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş tədbirləri;
• ictimai dinləmələrin və müzakirələrin nəticələri.
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İctimai dinləmənin keçirilməsi qaydası

• Planlaşdırıcı orqan SEQ sənədinin layihəsini DEEA-ya təqdim etdikdə, ictimai dinləmənin keçirilmə tarixi, vaxtı
və yeri barədə onu məlumatlandırır.

• Sənədlər təqdim edilmədikdə belə, DEEA ictimai dinləmə barədə bu tədbirin keçirilməsinə ən azı 7 (yeddi) iş
günü qalmış rəsmi məlumatlandırılır.

• Planlaşdırıcı orqan ictimai dinləmə barədə elanı və SEQ sənədinin layihəsini, görüşün məqsədini, tarixini,
yerini, vaxtını, keçirilmə qaydasını, habelə müvafiq sənədlərin əldə olunma yeri barədə məlumatı dinləməyə
ən azı 7 (yeddi) iş günü qalmış öz rəsmi internet səhifəsində yerləşdirir, eləcə də digər kütləvi informasiya
vasitələri ilə yayır.

• Planlaşdırıcı orqan ictimai dinləməni protokollaşdırır, onun yekun sənədini dinləmədə açıqlanmış əsas fikir, rəy
və təkliflərin icmalı formasında hazırlayır və onları SEQ sənədinə əlavə edir.
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İctimai dinləmənin keçirilməsi məsuliyyəti

• İctimai dinləmə SEQ üzrə fəaliyyətin icrasının nəzərdə tutulduğu inzibati ərazidə müvafiq yerli 
səlahiyyətli orqanın və ya bələdiyyə orqanının nümayəndəsinin sədrliyi keçirilir.

• İctimai dinləmə DEEA-nın, qiymətləndirməni həyata keçirən ƏMTQ üzrə təşkilatın (ƏMTQ
qiymətləndiriciləri ilə), ictimaiyyət nümayəndələrinin, habelə zəruri olduqda ETSN-nin və Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin iştirakı ilə keçirilir.
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SEQ Hesabatının DEEA-nə təqdim edilməsi

• “Dövlət və ictimai ekoloji ekspertizanın həyata keçirilməsi Qaydası” 20 may 2020-ci ildə təsdiq edilmişdir

• SEQ sənədləri (hesabatları) DEEA tərəfindən dövlət ekoloji ekspertizasından keçirilir, ekspertizanın
nəticələrindən asılı olaraq ona dövlət ekoloji ekspertiza rəyi verilir.

• Rəydə strateji sənədin icrasının ətraf mühitə təsir edə biləcək əsas ekoloji risklərinə dair nəticə və
yumşaltma tədbirləri, habelə strateji sənədin məzmunu, hədəfləri və icrası üzrə təkliflər, eləcə də strateji
sənədin həyata keçirilməsi (layihələndirilməsi) zamanı nəzərə alınması zəruri hesab edilən şərtlər əks
olunur.
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Yekun əsaslandırma və qərar

• Planlaşdırıcı orqan strateji sənədin məzmunu, hədəfləri və icrası ilə əlaqədar təkliflərlə bağlı nəzərə alınan
və alınmayan məsələlərə dair yekun əsaslandırma sənədi hazırlayır.

• Yekun əsaslandırmada - SEQ-in nəticələri və dövlət ekoloji ekspertizasının rəyinə müvafiq strateji sənədin
məzmunu, hədəfləri və icrası üzrə planlaşdırıcı orqan tərəfindən razılaşdırılmayan və razılaşdırılan məsələlər
əks olunur.

• Yekun qərar – Azərbaycan Respublikası Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti verir.
Strateji sənədin son layihəsi müvafiq rəy əsasında planlaşdırıcı orqan tərəfindən yekunlaşdırılır və həmin
məsələlər sənədi təsdiq edən yekun qərarda öz əksini tapır.
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SEQ nəticələri barədə məlumatlandırma

• Azərbaycan Respublikası Prezidenti və ya Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti üzrə strateji sənədi təsdiqindən
sonra yekun qərar planlaşdırıcı orqan tərəfindən strateji sənəd üzrə məsləhətləşmə aparılmış aidiyyəti
quruma (və ya qurumlara) çatdırılır və məlumat üçün ictimaiyyətə təqdim olunur

• Planlaşdırıcı orqan strateji sənəd təsdiq edildikdən sonra qəbul edilən yekun nəticələri SEQ üzrə nəticələr və
ekoloji ekspertizanın rəyi daxil olmaqla ümumiləşdirərək elektron səhifədə yerləşdirir (SEQ hesabatına
əlavə kimi) və bu barədə DEEA-nı yazılı məlumatlandırır.
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SEQ nəticələrinin monitorinqi

• SEQ-in nəticələri sifarişçi tərəfindən strateji sənəd üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin layihələdirilməsi
zamanı nəzərə alınır, SEQ-in nəticələri ƏMTQ sənədində əks etdirilir;

• SEQ nəticələrinin icrası DEEA tərəfindən strateji sənədlər üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin
layihələndirmə mərhələsində, ƏMTQ sənədlərinin ekspertizası zamanı izlənilir və uyğunluq təhlil edilir;

• Habelə öz səlahiyyətləri çərçivəsində planlaşdırıcı orqan və (və ya) məsləhətləşmələrə cəlb edilən dövlət
orqanları və qurumları, digər maraqlı təşkilatlar, eləcə də vətəndaş cəmiyyətləri institutları və ictimaiyyət
tərəfindən izlənilir.
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Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!
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