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SEQ-in uğurla həyata keçirilməsi

1. Planın məzmun və kontekstini anlama 

▪ İlkin şərtlər – sosial, iqtisadi, ekoloji 

▪ Əvvəlki (mövcud) Baş planın icrasının qiymətləndirilməsi?

▪ GZİT təhlili?

▪ Planlaşdırmanın vəzifələri: Sahəvi, məkani, ..

▪ Tematik konsepsiyalar (nəqliyyat sistemi, yaşayış sahələri, texniki infrastruktur, təbii risklər və məhdudiyyətlər,…

▪ Əlaqələndirmə sxemi (Əsas xəritə)

▪ Veriləcək əsas sual: Yeni Baş planla  nə təklif edilir? yəni Torpaqlardan hazırkı istifadə və hazırkı məkan 
məhdudiyyətləri ilə müqayisədə nə fərqlər olacaq?? 



2. SEQ-lə bağlı əhəmiyyətli həcmin müəyyənləşdirilməsi:
▪ İlkin şərtlər - mövcud ekoloji problemlər  

▪ Ətraf mühitlə bağlı vəzifələr 

▪ Planın potensial olaraq təsir göstərə biləcəyi ekoloji problemlərin müəyyənləşdirilməsi

Ekoloji 
problemlər
Planın 
komponentləri

Su Hava Səs-küy Biomüxtəlifl
ik

….

Yeni yaşayış 
sahələri

Nəqliyyat 
infrastrukturu

….

…



3. Qənaətbəxş iştirakçılığın təmin olunduğu SEQ prosesi 
Həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair hesabat:

▪ Layihə hazırlama, təqdim etmə 

▪ Məsləhətləşmə 

▪ Həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair nəticə 

• SEQ-ə dair hesabat: Mümkün təsirlərin ortaya çıxması:

• Spesifik təhlillər (Məkanla bağlı mübahisələr, çirklənmənin paylanmasina dair tədqiqatlar? 
nəqliyyatın modelləşdirilməsi?, biomüxtəlifliyə dair araşdırmalar?

• Potensial təsirlərin qiymətləndirilməsi:  Kəmiyyət baxımından? Keyfiyyət baxımından?

• SEQ-ə dair hesabat: Azaltma tədbirləri – Plana dəyişikliklər, inkişaf üçün məhdudiyyətlərin və şəraitin 
uyğunlaşdırılması, monitorinq



3. Qənaətbəxş iştirakçılığın təmin olunduğu SEQ 
prosesi (davamı)
• Məsləhətləşmələr (müştərək proses: SEQ və Plan)

• Maraqlı tərəflər

• Proses

• SEQ-ə dair nəticə 

• Baş planın təsdiq edilməsi (SEQ-in nəzərə alınması)



SEQ-in həyata keçirilməsində çətinliklər
• Planlaşdırma orqanlarının məlumatlılığı

• ETSN-lə məsləhətləşmə

• Resursların ayrılması

• SEQ üçün xidmətlərin satın alınması (ixtisaslı biliklər və təcrübə)

• Effektiv ictimai məsləhətləşmələr

• Keyfiyyətə nəzarət

• Dövlət Ekoloji Ekspertizası (?)

• SEQ üzrə nəticələrin Planın icrasında əks etdirilməsi

• Monitorinq və izləmə



Təşəkkür edirik!


