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Въведение 
 
1.1. Обхват 

Предназначението на настоящата Методика е подпомагане на органите, отговорни за 
процедурата за издаване на комплексни разрешителни в съответствие с изискванията 
на Глава 7, Раздел ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и участващите 
в процеса на издаване на разрешителните страни. Методиката също така цели 
осигуряване на равнопоставеност на всички участници, облекчаване и ускоряване на 
процеса на издаване на разрешителните, прилагане на качествено управление на 
околната среда, основаващо се на установени процедури, както и да служи за 
ръководство за обучение на нови специалисти по комплексни разрешителни. 

Подготовката и издаването на комплексно разрешително изисква солидно познаване 
на националното законодателство по околна среда. Ползването на настоящата 
методика не замества позоваването на оригиналните текстове на нормативните 
документи. 

Методиката, утвърдена със Заповед на министъра на околната среда и водите през 
2003 г., е създадена при условията на влизане в сила на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и начало на процеса на издаване на комплексни разрешителни 
в България. Актуализирането на методиката в настоящия вариант през 2006г. се 
налага поради настъпилите промени в нормативната уредба по околна среда, 
както следва: 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
(ДВ, бр. 77/2005г.); 

• ПМС 278/20.12.2005г. за изменение и допълнение на Наредбата за издаване 
на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ, бр. 
105/2005г.). 

 
Актуализирането на методиката се състои в следните по-важни промени: 

1. В раздел 1.2.3. „Предмет на процедурата по издаване на комплексни 
разрешителни” (стр.9) са включени допълнителни разяснения по отношение на 
определението „Съществена промяна” (параграф 1, т. 41 от Допълнителните 
разпоредби на ЗООС). Например, пояснява се, че се изисква допълнително да се 
оценява въздействието върху околната среда като “значително отрицателно” и 
съответно промяната е “съществена” за инсталациите и съоръженията по Приложение 
№ 4 ЗООС, когато за предлаганата промяна: 

o се преценява да се извърши оценка на въздействието върху околната среда; 
o се изисква да бъде издадено разрешително по чл. 104 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) 
или  
o с осъществяването й се увеличава производственият капацитет на 

инсталацията така, че самото увеличение достига праговите стойности по 
Приложение № 4 на ЗООС. 

2. Предвид промените в чл. 11, ал. 4 на Наредбата за издаване на комплексни 
разрешителни е коригиран редът за прекратяване на процедурата по издаване на 
комплексното разрешително в случаите, когато представеното от оператора заявление 
за издаване на КР не отговаря на изискванията на Наредбата.  В раздел 2.5.4. 
„Изготвяне на окончателното заявление” на Методиката издаването на заповед от 
Изпълнителния директор на ИАОС за прекратяване на процедурата е заменено с реда, 
определен от Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-
1289/23.12.2005г.), за неиздаване на КР, т.е. Изпълнителният директор на ИАОС 
предлага за подпис на Министъра на околната среда и водите Решение за неиздаване 
на комплексно разрешително на оператора.  

3. Раздел 2.11 „Разглеждане на проекта за разрешително” и раздел 2.12 
„Издаване на разрешителното” са допълнени по отношение на реда за оформяне на 
документите за издаване, изменение и актуализиране на комплексни разрешителни, 
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утвърдени със Заповед № РД-1289/23.12.2005г. на Министъра на околната среда и 
водите.   

 4. Раздел 5 “Обжалване” Описани са и са дадени в образец писмата за 
влизане в сила на решенията за издаване на КР/отказ от издаване на КР, след 
изтичане на срока за обжалването им. 

Всеки, който използва настоящата методика, е поканен да участва в процеса на 
нейното подобряване, като изпраща на отдела, посочен в заглавната страница, 
информация за необходими и възможно полезни промени. 

 
1.2. Законодателна основа 
 
1.2.1. Принципи на КПКЗ 
 

Целта на Директива 96/61/ЕС е да се постигне комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването (КПКЗ) в резултат от определени промишлени дейности. 
Директивата въвежда мерки, насочени към предотвратяване или, където това е 
неприложимо, към намаляване на емисиите във въздуха, водите и почвите, 
включително и мерки, засягащи управлението на отпадъците, така че отрицателното 
въздействие на инсталацията върху околната среда да се сведе до минимум.  

Съгласно чл. 121 на ЗООС основните цели на КПКЗ са: 

1. Прилагането на всички възможни мерки за предотвратяване на замърсяването чрез 
прилагане на най-добрите налични техники; 

2. Прилагане на системи за управление на околната среда; 
3. Недопускане на замърсяване на околната среда над нормите за допустими емисии и 

нормите за качество на околната среда; 
4. Избягване образуването на отпадъци; В случай, когато това е технически или 

икономически невъзможно отпадъците се оползотворяват или се обезвреждат по 
начин, по който се намалява въздействието им върху околната среда; 

5. Ефективно използване на енергията; 
6. Прилагане на всички възможни мерки за предотвратяване на промишлени аварии и 

ограничаване на последствията от тях; 
7. Предприемане на необходимите мерки за намаляване на риска от замърсяване и 

привеждане на територията на площадката, върху която е разположена 
инсталацията, в задоволително състояние след прекратяване на дейността. 

В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по време на 
експлоатацията на инсталациите операторът трябва да осигури изпълнението на 
всички възможни мерки за предотвратяване на замърсяването чрез прилагането на 
най-добрите налични техники (НДНТ) (вж. чл. 121 на ЗООС). 

Компетентният орган, издаващ разрешителното, трябва да бъде сигурен, че нормите 
за допустими емисии и техническите мерки за тяхното достигане в комплексните 
разрешителни се основават на НДНТ. 

ЗООС въвежда прилагането на Системата за управление на околната среда (СУОС) 
като основно изискване към операторите на инсталации, подлежащи на комплексно 
разрешително. Допълнителните разпоредби на ЗООС (§1, т.45) определят СУОС по 
следния начин: 

"Система за управление на околната среда" е частта от общата система за 
управление, която включва организационната структура, дейностите по планирането, 
отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за разработване, 
внедряване, постигане, преглед и поддържане на политиката на околната среда. 

СУОС, изисквана при комплексните разрешителни, се различава частично от 
системата при ISO 14001, като планирането на дейностите, в т.ч. определяне на 
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аспектите по отношение на околната среда, значението им, целите и задачите от 
нормативна гледна точка, както и програмата за управление на околната среда, са 
отделни етапи в процедурата за издаване на разрешително. Основни елементи на 
СУОС, изисквани от комплексните разрешителни, са: 

• Определяне на ясна отговорност на членовете на персонала, като се вземат 
под внимание условия на разрешителното; 

• Обучение на съответния персонал; 
• Процедури за комуникация; 
• Документация и контрол на документацията; 
• Технологични инструкции / процедури и реагиране при спешни случаи; 
• Проверка на съответствието с условията в разрешителното и корективни 

действия при необходимост; 
• Съхраняване на информация; 
• Преразглеждане на системата в случай на промяна на условията в 

разрешителното. 

Името на отговорното лице / списъка на отговорните лица е неразделна част от 
информацията, отнасяща се до въвеждането и функционирането на СУОС. 

Списъкът на отговорните лица се осъвременява и е на разположение за проверка от 
компетентните органи по всяко време. Това е важно и в случаите на нарушаване на 
условията и задълженията посочени в разрешителното, за да могат отговорните лица 
да бъдат подведени под отговорност. 

В BREF-документите могат да съществуват специфични изисквания към СУОС за 
различни дейности. Целта на СУОС в комплексното разрешително е да подпомогне 
оператора да действа в съответствие с другите изисквания на разрешителното. 

КПКЗ използва едно разрешително за контрол на емисиите във въздух и водите, 
управлението на отпадъците, шума и проблеми, свързани с конкретните съоръжения. 

Промяна на оператора на инсталацията  
Чл. 117 (4) ЗООС посочва, че в случай на промяна на оператора новият оператор 
поема правата и задълженията на предишния притежател на разрешителното, за което 
уведомява компетентния орган. Това е възможно, тъй като предмет на 
разрешителното е дейността на конкретна промишлена инсталация. От друга страна 
за контрол на експлоатацията на инсталацията се разчита не само на емисионните й и 
технически параметри, включени в условията на разрешителното, но също така и на 
управлението и (чрез СУОС), в което отговорността на конкретния оператор е от 
съществено значение. По тази причина, при промяна на оператора може да се очакват 
и промени в работата на инсталацията, вкл. в условията на разрешителното за 
управление по околна среда.

Прекратяване на промишлените дейности 
Общите задължения в случай на прекратяване на дейността на инсталацията са 
посочени в чл. 121 т. 7 на ЗООС.  

Обявяване на намерението за прекратяване на дейността на инсталацията 
(технологичното съоръжение)  или части от нея  

В случай че оператор на инсталация, предмет на разрешително, има намерение да 
прекрати дейността й или на части от нея, той е длъжен да уведоми компетентния 
орган незабавно, посочвайки предвидената за това дата. Операторът прилага към 
уведомлението необходимите документи, описващи предложените от него мерки. 
Процедурата, която трябва да се изпълни, е определена в Глава 6 на Наредбата.  

Прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея се извършва в 
съответствие с изискванията на условие 16 на комплексното разрешително. 
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Планът на оператора за прекратяване на дейността трябва да бъде актуализиран при 
промени в експлоатацията на инсталацията. Обхватът на плана трябва да включва 
като минимум:  

• Отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по 
околна среда вещества / материали; 

• Почистване (отстраняване / депониране при окончателно закриване) на 
тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества / материали, 
контролирани от националното законодателство; 

• Почистване (разрушаване / депониране при окончателно закриване) на 
складови помещения / складови площадки, временни площадки за съхранение 
на отпадъци, обваловки и басейни; 

• Почистване и депониране на замърсената на територията на площадката почва; 
• Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване; 
• Окончателна цена за всяка дейност и осигуряване на необходимите средства. 

Временно прекратяване на дейността на инсталацията (технологичното съоръжение) 
или на части от нея 

Ако определени инсталации или части от тях не се използват през определен период 
от време, операторът е длъжен да предложи мерки за консервация и да осигури 
необходимите за това средства.  

Планът за временно прекратяване на дейността трябва да бъде актуализиран при 
промени в експлоатацията на инсталацията. Обхватът на плана трябва да включва 
като минимум:  

• Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества / 
материали, контролирани от националното законодателство; 

• Почистване на складови помещения / складови площадки, временни площадки 
за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни; 

• Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите; 
• Окончателна цена за всяка дейност и осигуряване на необходимите средства. 

1.2.2. Законодателство за КПКЗ  

Нормативната база по КПКЗ в България беше въведена със Закона за опазване на 
околната среда, приет през 2002г., който регламентира основните положения за 
прилагане на КПКЗ и определя: 

- Категориите дейности, които трябва да получат комплексно разрешително; 
- Органи, отговорни за издаването, влизането в сила и контрола на комплексните 

разрешителни; 
- Участието на обществеността в процеса на издаване на разрешително; 
- Задълженията на оператора във връзка с комплексното разрешителното. 

Подробните изисквания относно процедурата по издаване на комплексни 
разрешителни са записани в Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни. Тази Наредба определя:  

- Процедурата за подаване на заявление за издаване на комплексно 
разрешително ;  

- Обхвата на заявлението и проверката на информацията в него;  
- Ролята на различните органи, включително на Министерството, общините и 

обществеността;  
- Сроковете, предвидени за всеки отделен етап от процедурата по разглеждане на 

заявлението и издаване на комплексното разрешително. 
 

Предвид комплексния подход при издаване на разрешителните трябва да се вземат 
под внимание и разпоредбите на законодателството в областта на: 

- Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 
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- Предотвратяване на големи промишлени аварии; 
- Проектиране и строителство (вж. ЗООС, чл. 118); 
- Опазване чистотата на въздуха, опазване на водите, управление на отпадъците, 

шум и др.  
 

Списък на съответните нормативни актове е включен в Приложение 2 на Методиката. 

1.2.3. Предмет на процедурата по издаване на комплексни разрешителни – ЗООС, 
Приложение 4 “Категории промишлени дейности” 

 
Определяне на инсталациите, подлежащи на комплексно разрешително 

Предмет на комплексно разрешително, в съответствие с чл. 117 ЗООС и Наредбата, е 
изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени 
инсталации и съоръжения, принадлежащи към категориите дейности, включени в 
Приложение 4 на ЗООС, а така също и извършването на съществени промени в 
съществуващите инсталации и съоръжения (включващи разширение и промени в 
условията на експоатация). 

Приложение 4 включва инсталации и съоръжения от следните промишлени сектори: 
енергийно стопанство, производство и обработване на метали, обработка на нерудни 
минерални суровини, химическа промишленост, управление на отпадъците, други 
дейности (напр. производство на хартия, производство на хранителни продукти, 
интензивно животновъдство). При всеки отделен случай трябва внимателно да се 
провери към коя от категориите промишлени дейности в Приложение 4 може да се 
отнесе дадена инсталация.  

За някои сектори законодателството определя прагове за капацитет, под които за 
дейността не се изисква комплексно разрешително (напр. при обработката на кожи / 
дъбене с производство на по-малко от 12 тона готов продукт на ден не е необходимо 
комплексно разрешително). При други дейности изискването за издаване на 
комплексно разрешително не зависи от капацитета на производството (напр. всички 
инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци трябва да получат комплексно 
разрешително).  

За инсталации, които не са включени в Приложение 4, и за дейности с капацитет под 
посочените праговете не е необходимо издаване на комплексно разрешително, но за 
тях ще се прилагат останалите разрешителни режими съгласно действащото 
законодателство по околна среда. Комплексни разрешителни могат да се издават и за 
инсталации извън обхвата на Приложение 4 при писмено искане от страна на 
оператора. Това може да бъде от полза за оператора, тъй като издаването на 
комплексно разрешително отменя изискванията за издаване на отделни разрешителни 
за заустване на отпадъчни води и разрешение за извършване на дейности по 
третиране и транспортиране на отпадъци.  

Инсталациите и съоръженията, предназначени за изследователска работа, разработки 
и изпитания на нови продукти, не подлежат на комплексно разрешително. (ЗООС, 
117(6)) 
Определяне на инсталациите (технологичните съоръжения), подлежащи на 
комплексно разрешително  

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗООС (§ 1, т. 34) като “инсталация” се 
определя: 

1. Всяка отделна инсталация в обхвата на приложение 4 на ЗООС, включително 
отделните технехнологични съоръжения, които са в непосредствена техническа връзка 
с нея и могат да окажат влияние върху околната среда чрез емисии във въздуха и 
водите в резултат от експлоатацията на инсталацията; 
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2. Всяко технологично съоръжение, включващо една или повече инсталации в обхвата 
на приложение 4 на ЗООС; 

3. Друга инсталация или съоръжение, чийто оператор е подал заявление за издаване 
на комплексно разрешително за нейната експлоатация в съответствие с разпоредбите 
с глава седма на ЗООС. 

Въпреки това определение често съществуват различни мнения кои инсталации / 
технологични съоръжения попадат в обхвата на комплексното разрешително. При 
всеки отделен случай следва да се обсъди кои инсталации отговарят на критериите на 
приложение 4. 

За да бъде решено дали дадена инсталация / технологично съоръжение подлежи на 
комплексно разрешително, може да се разгледат следните аргументи:  

- "Необходимост за производството" – инсталации, които са основни за 
осъществяване на производствената дейност на предприятието, напр. реактор, 
тръби и помпи и др., и важните спомагателни части – напр. измервателни и 
контролни уреди, обезопасяващи клапи, уреди за затваряне. Включва се 
съхранението и транспортирането на материалите, управлението на отпадъците, 
техники за ограничаване на емисиите и др. Не се включват административните 
сгради, помещенията за хранене (столове), паркингите... 

- "Пряка техническа връзка" e връзка чрез тръбопроводи или машини. Преди всичко 
трябва да се определи обслужващата инсталация към основната, отчитайки най-
големия капацитет или риск. В случай, че връзката се отнася само за 
инфраструктура (паропроводи, водопроводи, електричество и др.) определението 
"пряката техническа връзка" обикновено може да бъде отхвърлено. Допълнителен 
въпрос, който трябва да се обсъди, е разстоянието между инсталациите 

- "Възможен принос към замърсяването на околната среда" е възможността от 
въздействие върху замърсяването на околната среда или образуването на 
отпадъци. Не е необходимо да бъде сигурно, че инсталацията оказва въздействие; 
дори само съществуването на такава възможност (без това да е уточнено) е 
достатъчно. 

За да бъде в сила дефиницията за инсталация, е необходимо да са налице всички 
горепосочени аргументи. 

Например за промишлено предприятие е необходима информация относно: 

• доставката и консумацията на суровини, материали, вода и енергия; 
• съхранението на суровини, материали и продукти;  
• етапите на производство, включително и: 

- третиране на отпадъчните газове; 
- третиране на отпадъчните води; 
- управление на отпадъците; 
- регенериране на разтворителите; 
- др. 

• пълнене и опаковане на продуктите; 
• транспорт на продукти, стоки и вещества извън предприятието. 

При депата е необходима информация относно:  

o съоръжения за събиране и третиране на биогаза; 
o система за отвеждане и третиране на дренажните води (инфилтрат) от 

територията на депото; 
o доставка, организационни сектори и извършване на анализи.  

 
Промени на КПКЗ-инсталациите и съоръженията (Допълнение, 2006г.) 

"Съществена промяна" според ЗООС, т. 41 в §1 от Допълнителните разпоредби “е 
промяна в работата на инсталацията, която по преценка на съответния компетентен 
орган може да има значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или 
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върху околната среда. Всяка промяна или увеличение на капацитета се смятат за 
съшествени, ако промяната или увеличението на капацитета сами по себе си достигат  
праговите стойности, определени в приложение № 4”. 

Категоризирането на промените като съществени често е предмет на дискусия. 

Определянето дали дадена промяна в работата инсталацията представлява 
„съществена промяна” се извършва в зависимост от обстоятелствата за всеки 
конкретен случай. При преценката се вземат предвид не само емисиите на вредни 
вещества, но и вредните физични фактори (шум, вибрации и др.), както и възможните 
потенциални въздействия върху околната среда – увеличаване на количествата 
генерирани отпадъци; консумацията на енергия или риска от аварии. 

 
I. Най-често промените в емисиите на замърсители са причина за съществена 

промяна. В тази връзка компетентният орган взема предвид: 
Емитирани вещества.  
Ако ще бъде изпускано ново вещество, следва да се прецени дали то ще 

предизвика значително отрицателно въздействие.  
Количество емитирани вещества.  
Увеличение на емисиите би довело до съществена промяна само ако води до 

увеличение на отрицателното въздействие върху околната среда. Увеличението само 
по себе си не се счита за „съществена промяна”. 

Промяна в параметрите на емисиите на веществата.  
Освен увеличаване на количествата на замърсителите е възможна промяна на 

температура, налягане, вискозитет, вид, агрегатно състояние, размер и форма на 
частиците, плътност, цвят и др. Необходимо е да се прецени възможността за 
предизвикване на значително отрицателно въздействие от подобни промени. 

Необходимо е да се отбележи, че „съществена промяна” е налице тогава, когато 
емисиите и/ или свързаните с тях параметри могат да причинят значително 
отрицателно въздействие. 

 
II. В горепосочените случаи въздействието се оценява като значително 

отрицателно и съответно промяната е “съществена” за инсталациите и съоръженията 
по Приложение № 4 ЗООС, когато за предлаганата промяна: 

o се преценява да се извърши оценка на въздействието върху околната среда; 
o се изисква да бъде издадено разрешително по чл. 104 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) 
или  
o с осъществяването й се увеличава производственият капацитет на 

инсталацията така, че самото увеличение достига праговите стойности по 
Приложение № 4 на ЗООС. 

 
ІІІ. Ако промяната не попада в случаите по т.II, но се планира за дейност, 

включена в категориите промишлени дейности по Приложение № 4 на ЗООС за 
емисиите и техните параметри (т.I) допълнително се оценява Степен на 
потенциалното отрицателно въздействие, въз основа на следните критерии: 

o въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда; 
o въздействие върху допълнителен (друг) воден обект; 
o увеличаване на броя на засегнатото население; 
o увеличаване на емисиите (вид и/или количество) към засегнатото 

население. 
 
Определени промени свързани с ползи за околната среда (например действия 

за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна 
среда) предизвикват и отрицателни въздействия. В случай, че такива бъдат 
установени, компетентният орган следва да прецени дали те се класифицират като 
съществени.  
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Необходимо е да се отбележи, че преценката дали дадена промяна в работата 
на инсталацията е съществена е преценка на компетентния орган. Компетентният 
орган следва да покаже, че решенията се основават на обстоятелствата в конкретния 
случай. 

 
1.2.4. Видове процедури за издаване на комплексни разрешителни 

Могат да бъдат разграничени следните случаи на издаване на комплексно 
разрешително. Техните особености са посочени в таблицата: 

 Експлоатация 
на действащи 
инсталации и 
съоръжения 
 

Разширения и 
съществени 
промени на 
действащи 
инсталации и 
съоръжения 

Строителство и 
експлоатация на 
нови 
инсталации и 
съоръжения 

“Доброволно 
разрешително” 
(Чл.117 (3)) 

Органи по 
изготвяне и  
издаване на 
разрешителното 

ИАОС/ 
Министър на 
околната среда 
и водите 

ИАОС/  
Министър на 
околната среда и 
водите 

ИАОС/  
Министър на 
околната среда и 
водите 

РИОСВ / Директор 
на РИОСВ 

Задължения на 
операторите 

ЗООС чл. 121  ЗООС чл. 121 
 

ЗООС чл. 121 
 

ЗООС чл. 121 
Без НДНТ (BAT) 
(ЗООС 123 (2)) 

Изисквания към 
разрешителното 

ЗООС, чл. 123 ЗООС, чл. 123 ЗООС, чл. 123 ЗООС, чл. 123 

 Срок за 
издаване  
(след 
обществения 
достъп до 
заявлението) 

8 месеца 
(ЗООС, чл.127) 

8 месеца  
(ЗООС, чл.127) 

5 месеца 
(ЗООС, чл.127) 

8 месеца  
5 месеца за нови 
инсталации 

 
1.2.5. Компетентни органи 

За подготовката на комплексно разрешително се изисква преди всичко познаване на 
административната процедура, като едновременно с това е необходимо да е налице и 
следната информация: 

• за екологичното състояние (на околната среда) на площадката; 
• за техниката на производство, вкл. технологични  показатели и количествени 

баланси; 
• за законодателството по околна среда. 

 
Отговорна за изготвянето на разрешителните на инсталации, попадащи в приложение 
4 на ЗООС, е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Заявленията се 
подават в ИАОС и подготовката на разрешително се ръководи от отдел “Разрешителни 
по КПКЗ”, ИАОС. Разрешителното се издава от Министъра на околната среда и водите 
(съгласно чл.120, ал.1 ЗООС). В случаите на инсталации, за които не се изисква 
комплексно разрешително, компетентен орган за подготовката и издаването на 
разрешителното е Регионалната инспекция по околна среда и води, като 
разрешителното се подписва от Директора на РИОСВ (съгласно чл.120, ал.2 ЗООС). 
 
Органи в процеса на издаване на комплексното разрешително 

Органите, включени в процеса на издаване на разрешителното, са: МОСВ, ИАОС, 
РИОСВ и Басейновитe дирекции.  

В зависимост от конкретната инсталация, местните условия и проекта е възможно в 
процеса на издаване на разрешителното да участват и органите, компетентни за: 
проектирането и строителството, хигиенно-епидемиологичната инспекция, ВиК, 
инспекцията по труда, държавен технически контрол, гражданска отбрана, 
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противопожарна защита, инспекторатът за контрол на опасни вещества, службата за 
защита на природата, общинската и областната администрация и др. 

За подробности вж. глава 3.2 и приложение 8. 

Успешното издаване на комплексното разрешително зависи от хармоничното 
сътрудничество между институциите, в зависимост от техните отговорности и 
компетентност, под чиито разпоредби попада инсталацията. Тази методика има за цел 
да изясни ролята на отделните институции и тяхното участие в процеса на издаване на 
разрешителни.  

2. Издаване на комплексно разрешително 
 
2.1. Процедура на издаване – преглед, продължителност 
 
2.1.1. Преглед  

Издаването на комплексно разрешително може да се разглежда като процес на 
договаряне между оператора, с правото му за осъществяване на икономически 
дейности и на обществеността, с нейното право на чиста околна среда. 

Този процес на договаряне се осъществява от компетентният орган по издаване на 
разрешителното, като се осигурява прилагането на закона и разумното съвместяване 
на различните интереси чрез условията в разрешителното. След издаване на 
разрешителното операторът и администрация следят експлоатацията на инсталацията 
да се осъществява в съответствие с условията на разрешителното. 

Взаимодействието между трите страни при процедурата са представени на схема №1, 
като стрелките показват последователността от действия: 

 
Схема № 1 

Оператор   Компетентен орган  Общественост  
     
Изготвя Заявление за 
комплексно разрешително и 
го изпраща до компетентната 
администрация  

    

  Получава заявлението, 
проверява за съответствие с 
нормативните изисквания и 
разрешава обществен достъп 

  

   
 

 Разглежда заявлението и 
може да изпрати коментари 
до компетентния орган  

  Взема под внимание съответните 
коментари и изготвя проект за 
разрешително, който да бъде 
представен на оператора и 
обществеността за обсъждане 

  

 Коментира проекта за 
разрешително 

   Коментира проекта за 
разрешително 

 
 

 Взема под внимание коментарите 
и издава/отказва да издаде 
разрешителното 

  

Получава разрешителното и 
работи в съответствие с 
условията в него 

   Може да разгледа /прочете 
разрешителното 

Може да обжалва  
(ЗООС 127(3) 

   Може да обжалва 

  Инспектира инсталацията, за да 
провери дали тя работи в 
съответствие с условията в 
разрешителното 
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В тази схема терминът “Компетентен орган” включва структури в рамките на 
Министерството на околната среда и водите, някои от които са споменати по-горе 
(1.2.5). По-нататък в текста и в приложение 1 на методиката са посочени 
подробностите.  

 

2.1.2. Срокове за изготвяне и издаване на комплексно разрешително 

За операторите е от значение да знаят решението на администрацията възможно най-
бързо. Операторът на инсталацията има нужда от информация за предстоящите 
задължения, за да изчисли разходите си, свързани с изпълнението на тези изисквания. 
Всяка несигурност може да възпрепятства други проекти или може дори да доведе до 
начисляване на лихви за вече вложени / насочени парични средства. От друга страна 
процедурата по подготовка и издаване на разрешителното изисква време, за да бъдат 
сигурни резултатите от издаването. 

В ЗООС са определени сроковете за издаване на комплексни разрешителни, които са 
посочени в чл.127. Срокът за издаване на комплексно разрешително след 
приключване на процедурата по обществения достъп до заявлението е 5 месеца за 
нови инсталации и 8 месеца за съществуващи.  

В Наредбата са регламентирани срокове за отделните етапи от процеса на издаване 
на разрешителното. Основните етапи и тяхната продължителност са посочени в схема 
№2 на следващата страница. 

В този период се отчита и времето, което е необходимо на оператора, за да допълни 
заявлението; затова операторът трябва да бъде предупреден с цел да не пропусне 
определения в Наредбата срок от 30 дни за допълване на заявлението (вж. 
приложение №7, писмо №7). 

Схема №2: Преглед и предвидени срокове на основните етапи от процеса на изготвяне 
и издаване на разрешително 

Оператор 

 

Компетентни органи 

 
Обществе-

ност 

 Продължи-
телност  
 в дни 

(източник*) 

Обща 
продължи-
телност 

        
Подава 
Заявление за 
комплексно 
разрешително 
 

       

  Приема заявлението      
  Оценява 

съответствието 
  45 КПКЗ** 

(10/1), 
30 не-КПКЗ** 
(10/2) 

 

  Посещава обекта   30 (10/3)  
Допълва 
заявлението 

    30 
(10/4) 

 

  Оценява 
съответствието 

    

  Окончателно заявление     
  Изисква копия   7 (11/1)  
Изпраща 
копията 

       

  Организира обществен 
достъп 

  7 (11/2)  

    достъп до 
заявлението 

1 месец  
(ЗООС 126);(11/2) 
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  Изработва  
→ първоначален проект 
на разрешителното 

    5 месеца 

  Вътрешно съгласуване 
 проекта на 

разрешителното 

  30 
(15/1)  

Нови 
инсталации 

  Организира обществен 
достъп до проекта 

  7 
(15/2) 

  

Разглежда и 
коментира 

   достъп до 
проекта 

30 (15/5) 
1 месец 
(ЗООС 126) 

8 месеца 

  Преглед на проекта на 
разрешителното 
→ съгласуван проект на 
разрешителното 

    Съществува- 
щи инсталации 

Преработва 
ППС*** 

 Оценява ППС***      

  Изготвя окончателно 
решение 

  7 
(16/1) 

(ЗООС 127) 

  Издава окончателно 
разрешително 

     

  Предоставя 
разрешителното на 
оператора 

   
14 (17/2) 

 

Разполага с 
решението 
/разрешител-
ното 

 Организира уведомяване 
на обществеността 

   (127(2) ЗООС)  

    Публикуване    
Обжалване    Обжалване 14  

(127(3) ЗООС) 
 

        
*  Цитирани са членове / параграфи от Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни, ако не е посочено друго. 
**  КПКЗ: Инсталации, които са в обхвата на Наредбата  

(включени в списъка на Приложение 4 от ЗООС);  
не-КПКЗ: Инсталации, които не са в обхвата на приложение 4 на ЗООС 

***  ППС: Програма за привеждане в съответствие 
 
2.2. Общ подход  

Издаването на комплексни разрешителни се ръководи от разпоредбите на Закона за 
опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни, като се вземат под внимание последните промени и 
поправки в нациналното законодателство по околна среда (вж. Приложение 2). 

В обхвата на задълженията на компетентните органи е да издадат разрешителното 
съгласно изискванията на нормативната уредба така, че да се постигне крайно 
решение, което:  

- да издържи съдебни процедури и 
- да бъде издадено в нормативно установения срок. 

В случай че съществуват сериозни отклонения от посочените задачи, началникът на 
отдела, отговорен за изготвянето на разрешителното, трябва да бъде уведомен 
навреме.  

Целият процес по подготовка и издаване на разрешителното се провежда съгласно 
принципите за управление на проект, както е обяснено по-долу:  

Управление на проект  
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Управлението на една процедура се състои от дейности по планиране, управление 
и контрол на процеси с висок риск и сложен характер, за които има определени 
срокове и ограничени ресурси (време, персонал и др.).  

Отговорността за процедурата е на координатор, който има общ поглед върху 
цялата процедура и който трябва да предприеме всички необходими мерки за 
изпълнение на поставената задача. Той трябва да мотивира членовете на екипа си 
да изпълняват дейностите по процедурата. Координаторът разчита на подкрепата 
на по-високо стоящи служители, в случай че има съмнение за постигането на 
поставената цел. Висшестоящитите следва да се намесват, в случай че се появи 
различие в приоритетите между отделните членове на екипа. 

В съответствие със задачите, формулирани от ИАОС, ще бъде определен координатор 
на всяка отделна процедура. Освен това, за да се избегнат проблеми, трябва да се 
определи и подходящ заместник в случай на отсъствие на координатора. Началникът 
на отдел “Разрешителни” от ИАОС определя екипа (състоящ се от различни 
специалисти – въздух, вода, отпадъци, шум и други, в съответствие с изискванията на 
всеки случай), който ще работи по конкретна процедура по изготвянето и издаването 
на разрешително. 

Координаторът на процедурата има за задача да планира, организира, координира и 
контролира дейностите по изготвяне на разрешителното и да ръководи екипа от 
експерти.  

Координаторът на процедурата разглежда изцяло представеното заявление, урежда 
участието на съответните компетентни органи и институции, изготвя графика за 
подготовката на разрешителното и е лице за контакт с оператора по време на цялата 
процедура.  

С цел откриването на каквито и да било затруднения в техния начален стадий и като се 
имат предвид всички аспекти на процедурата по изготвяне на разрешителното, 
координаторът трябва да имат постоянен контрол на всички равнища. По такъв начин 
той има възможност да предприеме корективни действия и да ръководи процедурата 
най-ефективно.  

До подписването на разрешителното от Министъра (Директора на РИОСВ), 
координаторът на процедурата трябва да се грижи всички становища, резултати от 
работата на екипа, коментари от страна на обществеността, коментари на оператора 
относно процедурата да бъдат коректно отразени в доклада за техническа оценка и 
проекта на комплексно разрешителното. 

2.3. Консултация преди подаване на заявлението  

Изготвянето на изцяло попълненo заявление е предпоставка за ефективна процедура 
по подготовка и издаване на комплексно разрешително. Опитът показа, че в повечето 
от заявленията липсва повече или по-малко информация, защото кандидатите не са 
запознати с подробностите на процедурата. Затова на потенциалния кандидат се 
предлага консултация преди подаване на заявлението. Тя може да бъде организирана 
по различен начин в зависимост от размера и значението на проекта. При процедури с 
особена важност може да е полезно да се поканят членове на други органи и 
кандидатът да вземе участие в обща среща преди подаване на заявлението. 
Решението за провеждането на такава среща и кой да бъде поканен за участие в нея 
се преценява от началника на отдела в ИАОС и от координатора на процедурата. 

Въпросите, които могат да бъдат обсъдени на тази консултация, са описани в 
приложение 4. Този списък предлага определен брой полезни въпроси, но на 
използващия настоящата методика се препоръчва да включи всички неясни въпроси, 
които могат да възникнат по време на разговорите и/или при предварителната 
подготовка на заявлението.  
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Основни въпроси:   

• Необходимо ли е да се издаде комплексно разрешително, или отделните 
разрешителни по околна среда са достатъчни? 

• Запознат ли е кандидатът с Методиката за подготовка на заявление за издаване 
на комплексно разрешително (вж. приложение 3)? 

• Кои инсталации и технологични съоръжения на съответната площадка ще 
попадат в обхвата на комплексното разрешително? 

• Какви документи са необходими за подготвяне на заявление? 
• Какви са допълнителните разрешителни / решения, за които трябва да 

кандидатства операторът и къде (Оценка на въздействието върху околната 
среда – ОВОС, разрешение за строеж и др.).  

• Дали при специални случаи за сметка на оператора отделни части на 
заявлението трябва да бъдат разгледани от външен експерт (напр. документи, 
свързани с конструкцията на сградите, доклади за безопасност, изчисляване 
височината на комините, прогнози за шума, оценка на въздействието и 
разсейването на замърсителите в атмосферния въздух) 

• Какви са сроковете за отделните етапи на процедурата за издаване на 
разрешителното? 

Не е задължително по време на обсъждането да се отговори на всички въпроси, тъй 
като някои от тях изискват допълнително уточняване. Но при тези случаи трябва да се 
постигне съгласие кога може да се даде отговор, въпреки че трябва да бъде ясно, че 
само информацията в официално подаденото заявление ще бъде отчетена при 
процедурата.  

Съответната консултация и всички решения, взети след това, трябва да се отразят в 
протокол от проведената среща.  

 2.4. Представяне на заявлението  

След като заявлението и приложенията към него бъдат представени в ИАОС / РИОСВ, 
те се регистрират със съответен номер в деловодството. След това се изпращат до 
началника на съответния отдел, отговорен за издаването на комплексни разрешителни 
в ИАОС / РИОСВ, за да бъдат предадени на координатора на процедурата.  

Системата за определяне на входящ номер на заявлението е обяснена в приложение 
5. Този номер ще идентифицира всички административни документи и материали, 
които принадлежат към конкретна процедура, като така ще може да се изпращат 
запитвания, документите да се събират на едно място и да се свързват, както и да се 
проследяват отделни писма и документи.  

При представяне на заявлението операторът получава бележка с написания входящ 
номер, ако желае. 

Получаването на входящ номер слага началото на 45-дневния срок (не-КПКЗ: 30 дни) 
посочен в чл. 10 (1) (не-КПКЗ: чл.10(2)) от Наредбата за разглеждане и проверка на 
информацията в заявлението.  

Проверката на документите (чл.9 от Наредбата) трябва да започне веднага. Предмет 
на проверка са:  

• Определяне на компетентността;  
• Определяне дали е необходимо комплексно разрешително (в случаите, когато 

не е била проведена предварителна консултация) 
• Проверка, дали срокът за подаване на заявлението съгласно приложение 2 на 

Наредбата е спазен; 
• Пълнота на заявлението в т.ч.: 

  - брой копия (на хартиен и електронен носител); 
  - наличие на програма за привеждане в съответствие; 
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  - наличие на план за собствен мониторинг; 
  - документ за внесена такса (чл.8(7)); 
  - дали всички необходими формуляри и таблици са попълнени със съответна 

информация;  
• Установяване на трансгранично въздействие  
• Наличие на защитена със закон тайна.  

 
 2.5. Оценка на съответствието с изискванията на Приложение 3 от Наредбата  
 
 2.5.1. Органи по разглеждане и оценка на заявлението  

Действащи инсталации  

След първоначалната проверка координаторът на процедурата, без каквото и да е 
забавяне, предава едно хартиено копие от заявлението на определения за работа по 
него екип.  

Вторият хартиен екземпляр се изпраща на съответната Регионална инспекция по 
околна среда и води. Към него се прилага информация за резултата от 
предварителната оценка на трансграничното въздействие на инсталацията (в случай 
че то съществува). 

(Приложение 7, писмо 1.1 (a) до Регионалната инспекция: Покана за оценка на 
заявлението). 

(Приложение 7, писмо 1.1 (б) до Регионалната инспекция: Покана за оценка на 
заявлението и предупреждение, в случай че заявлението съдържа защитена със закон 
тайна). 

На Басейновата дирекция се предоставя копие от заявлението на електронен носител 
или по електронна поща. Към него се прилага информация за резултата от 
предварителната оценка на трансграничното въздействие на инсталацията (в случай 
че то съществува). 

(Приложение 7, писмо 1.2 (a) до Басейновата дирекция: Покана за оценка на 
заявлението). 

 (Приложение 7, писмо 1.2 (б) до Басейновата дирекция: Покана за оценка на 
заявлението, като е включено и предупреждение, в случай че заявлението съдържа 
защитена със закон тайна) 

Тъй като електронната версия на заявлението не съдържа планове, карти и технически 
чертежи, се препоръчва те да се добавят, в случай че: 

a) инсталацията, за която се издава разрешително, все още не съществува или  
б) процедурата по издаване/изменение на разрешителното е във връзка със 
значителна промяна на действаща инсталация или съоръжение. 

В случаите на действащи инсталации не са необходими карти и планове, ако в 
Басейновата дирекция са налични техни актуални версии.  

На този етап и другите административни органи (определени като участващи органи) е 
необходимо да бъдат информирани (напр. операторът на канализационната система, 
градската водоснабдителна компания), както и природозащитните организации и 
други... вж. 3.2, като им се изпрати електронната версия на заявлението.  

(Приложение 7, писмо 2 до други институции за становище по компетентност: Покана 
за оценка на заявлението).  

Приложение 8 съдържа списък на компетентните органи по процедурата и органите 
(институциите), които може да бъдат включени допълнително (участващи органи). 
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За случай на трансгранично въздействие вж. глава 2.7.2. 

Нови инсталации, съществени промени  
При издаване на разрешително на нови инсталации (в т.ч. и при разширение на 
действащи инсталации) трябва да се оцени теоретично въздействието върху околната 
среда от реализиране на проекта. В тези случаи не могат да се използват становища 
или вече издадени разрешителни за оценка на съществуващото положение.  

В тази връзка операторът е необходимо да:  

a) Кандидатства за издаване на други разрешителни, които се изисква да бъдат 
представени за издаване на комплексно разрешително;  

b) Предостави на компетентния органи повече екземпляри от заявлението.  
 
Инструкции за органите по разглеждане на заявлението 

Органите, отговорни за разглеждане и оценка на заявлението, трябва да бъдат 
информирани за изискванията към подготвяните от тях становища в т.ч.: 

• Обхвата/сферата на отговорност, относно която трябва да представят 
становище;  

• Да докладват за липсващи в заявлението данни, като представят списък, който 
е обоснован със съответните нормативни изисквания;  

• Да направят оценка на достоверността на информацията в заявлението, като я 
сравнят с вече налична такава (от инспекции, мониторинг, жалби и др.); 

• Да представят допълнителна / поясняваща информация (в случай, че има 
такава от предишни инспекции, мониторинг, жалби и др.);  

• Да подготвят и изпратят предложения за въпроси към оператора при 
проверката на място; 

• Да са информирани, че становища извън обхвата на тяхната компетентност 
могат да се приемат само като общи насоки;  

• Да посочат какви допълнителни разрешителни трябва да бъдат предоставени;  
• Да са информирани относно конкретни проблеми, които е необходимо да бъдат 

разгледани в становището им; 
• Да предлагат конкретни условия и задължения, където това е необходимо, като 

посочат причините за това (да се посочи нормативният документ); 
• Да са информирани, че простото повторение на нормативния текст не е 

достатъчно и трябва да се направи съответната адаптация за всеки конкретен 
случай; 

• Да формулират изводи въз основа на своята компетентност, дали заявлението 
отговаря на приложение 3 на Наредбата;  

• Да посочат сериозни причини (подходящи при евентуална съдебна процедура), 
ако заявлението за разрешително трябва да бъде отхвърлено;  

• Да са информирани за крайния срок, в който трябва да представят становището 
си; 

• Да са информирани, че ако становището им не бъде представено в срок, се 
приема, че нямат никакви забележки към представеното заявление. 

За да се пести време, всички органи по разглеждане и оценка на заявлението трябва 
да бъдат включени в работата едновременно (“звездообразен” подход). 

2.5.2. Посещение на място 

След проверка на документите от заявлението служителите на органите по чл.10/3 от 
Наредбата могат да извършват посещения на съответните обекти, за да проверят 
съответствието между истинското положение и това, посочено в документите на 
заявлението.  

Посещенията на място дават най-добри резултати ако служителите, които участват в 
тях, са добре запознати с вече представената писмена информация за инсталацията. 
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Така предварително ще могат да бъдат подготвени въпросите относно инсталацията / 
проекта, които ще се основават на проверката на заявлението и становищата.  

Посещението на място предоставя възможността да се уточнят въпросите, останали 
неизяснени след прегледа на документите от заявлението. Най-малко посещението 
трябва да се използва за представяне на нова инсталация пред компетентните органи.  

След назначаване на експертите със съответни заповеди координаторът на 
процедурата организира среща с оператора (вж. Наредбата, чл. 10(3)). 

Ако трябва да се посети сложна инсталация (технологично съоръжение), може да бъде 
полезно, ако се определят различни дати за проверка по различни въпроси, за да може 
по-ефективно да се използва времето на експертите и оператора.  

Преди посещението на място координаторът на процедурата подготвя въпросник с 
липсващата информация, като следва изискванията на Методиката за попълване на 
заявление за издаване на комплексно разрешително.  

(Приложение 7, писмо 3 до оператора (копие до РИОСВ и БД): Искане за осигуряване 
на достъп до площадката, включващо проект на програма на посещението и списък с 
въпроси, които да бъдат обсъдени.)  

Въз основа на този въпросник се изготвя протокол с резултатите от посещението 
съгласно изискванията на чл.10/3 от Наредбата. Протоколът съдържа наблюдения и 
постигнати договорености с оператора. Задължение на координатора е в протокола да 
бъдат включени всички резултати от посещението.  

Оригиналът от протокола се прилага към заявлението.  

Копие от протокола се изпраща на оператора и участващите компетентни органи, 
заедно с инструкции какво трябва да бъде допълнено за окончателно оформяне на 
заявлението.  

(вж. Приложение 7, писмо 5 до оператора: Искане за допълване на заявлението в 
определен срок и изискване за прилагане на протокола към допълненото заявление).  

 2.5.3. Основни насоки за оценяване на заявлението  

Трудно е да се определи степента на комплексност на оценката. Липса на информация 
може да бъде открита само, ако даден експерт е навлязъл в детайлите (напр. открил е, 
че при описанието на определен процес не са споменати няколко източника на 
емисии). Тъй като процедурата е сложна и времето й е ограничено, проявено 
невнимание в самото начало може да причини загуба на много време на по-късен етап. 
Трябва да се намери баланс между разумното задълбочаване в проучването и 
ограничените ресурси от време и хора.  

Може да се използва подход на следване на темите от Методиката за попълване на 
заявление. Освен това основа за извършване на оценката е познаването на 
съответното законодателство, така както е обобщено в приложение 2, както и 
специфичните изисквания, включени в приложение 3 на Наредбата. 

Трябва да се отдели допълнително внимание на “нетехническото” резюме, което 
трябва да е изготвено на разбираем език и да съдържа цялата необходима 
информация, която да дава на гражданите ясна представа за въздействието на 
инсталацията или планирания проект върху околна среда.  

 
Как да се документира оценката на съответствието? 

Участващите в оценката органи изготвят становища за резултатите от извършената 
преценка и ги изпращат в рамките на определения срок (до 45 дни за инсталации в 
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обхвата на приложение 4 на ЗООС и до 30 дни за инсталации извън обхвата на 
приложението, вж. 10(1) и 10(2) от Наредбата) обратно на координатора на 
процедурата.  

Координаторът се грижи всички становища да бъдат получени навреме. 

(Приложение 7, писмо 4: Напомняне на органите да представят становищата в 
определения срок). 

Трябва да се извърши подробна проверка на всички документи, за да бъде сигурно, че 
евентуално съществуващи противоположни становища ще бъдат изяснени на ранен 
етап. След това координаторът на процедурата обобщава получените становища, 
резултатите от посещението на място и резултатите от работата на екипа от експерти 
от ИАОС и изготвя инструкции за изготвяне на окончателен вариант на заявлението, 
които ще служат като основа на оператора за събиране на необходимата 
допълнителна информация.  

Координаторът на процедурата осигурява документирането на резултатите от 
оценката и изготвянето на доклад за техническа оценка. (както е посочено в чл. 12(1) 
от Наредбата). 

2.5.4. Изготвяне на окончателното заявление  

Операторът трябва да бъде информиран за резултата от оценката на информацията в 
допълненото заявление колкото е възможно по-скоро след неговото представяне, най-
късно в рамките на 14 дни (чл. 11 (1) от Наредба). 

Ако предварителната проверка на заявлението или посещението на място покажат, че 
заявлението не отговаря на изискванията на приложение 3 от Наредбата (т.е. че е 
необходима допълнителна информация), операторът следва да бъде поканен да я 
предостави в рамките на 30 дни (вж. чл. 10 (4) от Наредбата). Координаторът на 
процедурата трябва да изпрати инструкции за необходимата допълнителна 
информация. Както вече беше посочено, в това искане трябва да бъдат обединени 
всички възникнали въпроси. 

Операторът следва да бъде предварително уведомен за последиците от закъснение 
при предоставяне на допълненото заявление.  

(Приложение 7, писмо 5.1, до оператора: Напомняне за срока за представяне на 
допълненото заявление). 

Представеното допълнено заявление трябва отново да бъде проверено, за да се 
установи дали е попълнена цялата необходима информация.  

В някои случаи може да се наложи обсъждането на определени въпроси с органите по 
разглеждане на заявлението (решение на координатора и на неговите висшестоящи); 
тези консултации следва да се проведат по много кратък и бърз начин, напр. по факс, 
телефон или електронна поща. 

В случай че подаденото заявление е пълно, операторът следва да бъде уведомен. 

(Актуализация, 2006г.)(Приложение 7, писмо 6 до оператора: Одобряване на 
пълнотата на заявлението; Покана за предоставяне на одобреното заявление, което 
да бъде изпратено на компетентния орган и на общината/ите; Напомняне да се 
приложи протоколът от посещението на място към заявлението.) 

(Актуализация, 2006г.) Съгласно чл.11 (4) от Наредбата компетентният орган по 
разглеждане на заялението предлага на органа по чл. 120 на ЗООС да не издаде 
комплексното разрешително. За тези случаи (неспазване на срока за предоставяне на 
допълнителна информация или несъответствие), се прилага следната процедура:  
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1. В рамките на 10 дни от определения срок за предаване на допълненото завление 
или в случай на преценка за несъответствие на представената информация 
координаторът изготвя решение за отказ от издаване на комплексно разрешително и 
докладна записка за причините. Решението и докладната записка се предоставят на 
органа по издаване на КР при спазване на реда в раздел 2.11. 

1.1. Всички открити в допълненото заявление несъответствия с изискванията на 
Наредбата както следва: 

• Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда и за които липсата 
на пълна информация затруднява изготвянето на техническата оценка, 
формулирането на условията на разрешителното или оценката на 
представените проект на програма за привеждане в съответствие и план за 
собствен мониторинг).  

• Специфичната липсваща информация за всеки от тези фактори; 
• Наименованията на условията в разрешителното, чиито изисквания и срокове 

не могат да бъдат определени поради липсващата в заявлението информация; 
• Разпоредбите на нормативната уредба по околна среда, включително НДНТ, с 

които не може да бъде постигнато съответствие, ако разрешителното не 
съдържа съответните условия (срокове и изисквания).  

• Други, специфични за конкретния случай несъответствия в заявлението, които 
възпрепятстват следващите етапи на процедурата по издаване на 
разрешителното.  

1.2. Неспазване на срока за представяне на допълненото заявление и несъответствие 
на заявлението според критериите, описани по-горе.  

(Отменено: Актуализация, 2006г.) (Приложение 7, писмо 7 до оператора: Уведомяване 
за прекратяване на процедурата по издаване на комплексно разрешително. 
Приложение: Заповед на изпълнителния директор на ИАОС за прекратяване на 
процедурата.) 

 2.6. Окончателно разглеждане на заявлението  

(Актуализация, 2006г.) Заедно с уведомяването, че заявлението е одобрено за 
пълнота, операторът се поканва да изготви и представи на компетентния орган (ИАОС) 
две еднакви копия на заявлението на хартиен носител и едно на електронен носител.  

Съгласно чл.11 (1) от Наредбата координаторът на процедурата преценява коя 
община / общини са засегнати по местонахождение. В зависимост от броя на общините 
се поръчват допълнителни копия, които трябва да се изпратят от оператора до 
общината/общините в рамките на определените срокове за организиране на 
обществен достъп до заявлението.  

(Актуализация, 2006г.) (Приложение 7, писмо 6 до оператора: Одобряване на 
пълнотата на заявлението; Покана за предоставяне на одобреното заявление, което 
да бъде изпратено на компетентния орган и на общината/ните; Напомняне да се 
приложи протоколът от посещението на място към заявлението.) 

За да се предотврати загуба на страници, всички страници от заявлението, които се 
предоставят за обществен достъп, трябва да бъдат номерирани и подпечатани от 
оператора, за да се докаже, че документът е в завършен вид и не липсва информация.  

ИАОС предоставя на РИОСВ/Басейнова дирекция съответно един екземпляр от 
допълненото и одобрено заявление на хартиен / електронен носител. 

(Приложение 7, писмо 6.1 до РИОСВ: Предоставяне на допълненото заявление на 
хартиен носител.) 

(Приложение 7, приложение 6.2. до Басейнова Дирекция: Предоставяне на 
допълненото заявление на електронен носител.) 
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2.7. Участие на обществеността (чл. 126 ЗООС; чл. 11 (2) от Наредбата) 

Общите аспекти на достъпа до информация са записани в Глава 2 на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и в глава 4 на Наредбата за условията и реда за 
издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения. 

“Участие на обществеността” съгласно процедурата за издаване на комплексни 
разрешителни, регламентирана в Наредбата, означава първо, че живеещите в близост 
до инсталацията граждани или други заинтересувани страни могат да прегледат лично 
заявлението, което се намира на място, близко до местоположението на инсталацията 
(съответната община, в някои случаи повече от една общини) и в сградата на 
съответния компетентен орган (ИАОС / РИОСВ) и да представят своите становища.  

Достъпът на обществеността се обявява чрез публикуване на съобщение в 
национален и местен вестници и на Интернет-страницата на МОСВ.  

2.7.1. Обявяване на обществения достъп до заявлението 

Координаторът на процедурата трябва да провери дали заявлението, включително и 
протокола от посещението, са получени в общината/ните.  

След това е необходимо да бъдат уточнени подробностите и да се определят датите 
за публикуване на съобщение в медиите, като общественият достъп се осигурява от 
съответната община/ни по местоположение при условия за равнопоставеност, 
съгласно изискванията на чл. 11 (2) на Наредбата. В рамките на разрешените 7 дни 
трябва да бъде уточнено (по телефон, електронна поща), в кои вестници (национален 
и местен) и кога (на коя дата) ще се публикува съобщението, кои ще са първият и 
последният ден за публичен достъп, залите в които ще бъде разположена 
документацията, и адресът, на който трябва да се изпращат становища. 

Текстът на съобщението се подготвя от координатора на процедурата в ИАОС 
съгласно образците, посочени в Приложения 6 І.(a) и (б).  

Общината получава потвърждение за договореността относно обществения достъп. 
Координаторът на процедурата изпраща писмо, към което прилага текста на 
съобщението. В писмото се съобщава датата, на която обявата следва да се 
публикува във вестника, първият и последен ден на обществения достъп, адресът, на 
който трябва да се изпращат становища. Общината организира публикуването на 
съобщението в местен вестник (избран от общината); като предварително са дадени 
указания как да организира общественият достъп и също така как трябва да съхранява 
заявлението, а по-късно и проектът за разрешително. 

(Приложение 7, писмо 7 до общината: Искане за публикуване на съобщение в местен 
вестник, в съответствие с Приложение 6.І. (б)). 

Координаторът на процедурата организира публикуването на съобщение в национален 
ежедневник и на Интернет-страницата на Министерството, като изпраща писмо, 
съдържащо текста на съобщението съгласно Приложение 6.І (a), до съответния отдел 
в МОСВ.  

(Приложение 7, писмо 8 до МОСВ: Искане за публикуване на съобщение в национален 
вестник и на Интернет-страницата на МОСВ.) 

МОСВ изпраща писмо, съдържащо текста на съобщението, до вестника и заплаща 
съответната такса. Вътрешната процедура за публикуване на съобщения на Интернет-
страницата на МОСВ е определена със Заповед на Министъра на околната среда и 
водите. 

(Приложение 7, писмо 9 до национален ежедневник: Искане да бъде публикувано 
съобщение за обществен достъп до заявлението). 
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След подходящ период от време (напр. 2 дни), координаторът на процедурата 
проверява дали текстът на съобщението, публикувано на Интернет-страницата, е 
коректен. Същата проверка е необходима и в деня, когато обявата се публикува във 
вестниците. Трябва веднага да се направи корекция, в случай че публикуваната 
информация е неправилна.  

В момента, в който съобщенията са публикувани, координаторът на процедурата е 
отговорен за информирането на заинтересуваните страни (вж. приложение 8 “Списък 
на участващите органи) относно обществения достъп до заявлението и местата, 
където ще бъде организиран.  

(Приложение 7, писмо 10 до заинтересуваните страни: Информация относно 
заявлението и представянето на становища.) 

2.7.2. Обществено участие при трансгранично въздействие  

Трансграничното въздействие може да бъде установено в различни етапи на 
процедурата по издаване на разрешителното: 

• консултация преди подаване на заявлението, вкл. получаване на  становища от 
участващите органи (вж. глава 2.3); 

• първа проверка на заявлението (вж. глава 2.4); 
• оценка на съответствието (вж. глава 2.5); 

В случай, че има съмнение за такова въздействие, координаторът на процедурата 
обсъжда проблема със служител от съответния отдел в МОСВ (отдел 
“Предотвратяване на промишленото замърсяване”). 

След установяване на въздействието на инсталацията в трансграничен контекст, 
координаторът информира отдел “Предотвратяване на промишленото замърсяване” в 
МОСВ за необходимостта заявлението и приложенията към него да бъдат 
предоставени на обществеността в засегнатата страна. Документацията се предоставя 
по дипломатически път или по друг договорен или приет между държавите начин. (вж. 
Наредбата, чл.11(3)) 

2.7.3. Обществен достъп до заявлението  

Общественият достъп трябва да бъде организиран в рамките на 7 дни от получаване 
на екземпляра от заявлението в общината. Периодът за обществен достъп е един 
месец.  

Обществен достъп до документацията се осигурява през официалното работно време 
на ИАОС / РИОСВ и на общините. Трябва да се определи специално помещение със 
столове и бюро, към което да има указателни знаци.  

Гражданите, които разглеждат документите, следва да бъдат инструктирани, за да 
може да се предотврати загуба на страници. Разрешено е посетителите да си взимат 
бележки, но не и да правят копия, защото това ще бъде в нарушение на правото за 
копиране. Освен това копирането може да доведе до разбъркване на страниците и 
дори до най-лошото – загуба на страници. 

Операторът може да бъде помолен да предостави безплатни допълнителни копия от 
нетехническото резюме, които да се предоставят на посетителите.  

Участие на обществеността в изменението на комплексно разрешително  - изменение 
на комплексно разрешително може да се предприеме от компетентния орган при 
предизвикано от оператори значително замърсяване на околната среда. В този случай 
общественият достъп се осъществява еднократно едновременно до заявлението на 
оператора и проекта за изменение. Компетентен орган е Изпълнителната агенция по 
околна среда. Достъпът се извършва по реда за достъп до проект на комплексно 
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разрешително. В случай, че операторът не е подал заявление за достъп се обявява 
единствено проектът за изменение. 

2.7.4. Обработка на становищата 

Обществеността има право да представя становища през времето, определено за 
обществен достъп (дата на пощенското клеймо). Становищата се изпращат до органа 
по разглеждане на разрешителното (ИАОС или РИОСВ), където се подпечатват с 
датата на получаване и се изпращат на координатора на процедурата, който:  

• проверява дали становищата са изпратени в срока за обществен достъп;  
• проверява дали забележките в становищата са основателни и персонализирани 

(не анонимни);  
• регистрира получените становища (поставя ги в папка); 
• изпраща копия до съответните органи за становище (при необходимост); 

(Приложение 7, писмо 11 до компетентните органи: Искане за становище по 
забележките от обществения достъп до заявлението). 

• изпраща копие от становищата на оператора за отговор (ако е необходимо). За 
тази цел становищата може да са анонимни;  

(Приложение 7, писмо 12 до оператора: Искане на отговор по становищата от 
обществения достъп); 

• проверява аргументите за съответствие (документите трябва да бъдат 
съхранявани в папка и да бъдат отразени при изготвяне на доклада за 
техническа оценка).  

Ако становището е неоснователно  - не е свързано с нарушаване от оператора на 
нормативната уредба по околна среда или е немотивирано, напр. само се посочва, че 
има опасения за здравето, твърде много шум и др., то не следва да бъде отразено в 
условията на комплексното разрешително.  

Ако становището се занимава с аспекти, които не са свързани с въпросите, предмет на 
комплексното разрешително (напр. собственост на земята), то трябва да бъде 
насочено към съответния компетентен орган. 

2.8. Първи проект на комплексното разрешително (чл. 14 и 15 от Наредбата) / 
Техническа оценка (чл. 12 от Наредба) 

 
2.8.1. Техническа оценка 

Координаторът на процедурата и екипът от експерти в ИАОС/РИОСВ изготвят 
техническа оценка в съответствие с чл.12 (2) на Наредбата.  

Техническата оценка съдържа и информация относно приетите и неприети забележки 
в становищата от обществения достъп в страната и извън нея (в случаите на 
трансгранично въздействие). Посочва се също така кои от становищата и кои 
забележки в тях са взети предвид при изготвяне на проекта на комплексно 
разрешително.  

Обхватът на техническата оценка трябва да следва съдържанието на комплексното 
разрешително, посочено в приложение 5 на Наредбата. При изготвянето й трябва да 
се вземе под внимание цялата събрана до този момент информация (становища на 
експерти от ИАОС/РИОСВ, становища на други институции, становища от 
обществения достъп, резултати от проучвания). 

2.8.2. Първи проект на разрешителното  

Едновременно или след техническата оценка се изготвя и проектът на разрешителното 
съгласно чл. 14 и 15 на Наредбата. Всички посочени в техническата оценка условия 
трябва да бъдат записани в първия проект на разрешителното, следвайки съответно 
приложение 5 на Наредбата. 
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Тъй като сроковете по процедурата на издаване на разрешителното са твърде кратки, 
особено в случаите за нови инсталации, подготовката на комплексното разрешително 
и техническата оценка трябва да започне възможно най-рано. 

При формулирането на условията в проекта на разрешителното е важно те да се 
подготвят по начин, който не допуска противоречие между условията в отделните 
части на разрешителното и изискванията към оператора, поставени от други органи 
(напр. изграждане на обваловки и други защитни съоръжения за задържане на 
запалими течности - под резервоар или, напротив, на разстояние от резервоара, за да 
се избегне нагряването на резервоара в случай на запалване при теч). Такива 
противоположни изисквания трябва да бъдат съгласувани.  

Обхватът и съдържанието на проекта на разрешителното са определени в приложение 
5 на Наредбата. 

Освен изискванията към съдържанието на разрешителното, посочени в приложение 5 
на Наредбата, то трябва да съдържа:  

• Предмет на разрешителното: 
-
-
-
-

-

  Име на оператора / Наименование на инсталацията; 
  Местоположение на инсталацията; 
  Капацитет на инсталацията; 
  Списък на инсталациите (основни и спомагателни), които са включени в 
разрешителното; 

  Други разрешителни, необходими поради комплексния характер на 
разрешителното (чл. 117(5) ЗООС), напр. разрешително за водоползване; 

• Списък на всички представени документи (заявлението и допълнителни 
приложения), които служат за основа на разрешителното; 

• Условия за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. Трябва да 
се наблегне на условията, които са определящи при разрешаването или 
неразрешаването на експлоатацията на инсталацията;  

• Списък на нормативни документи, които се използват при издаване на 
разрешителното;  

• Нормативна обосновка на условията в разрешителното, като се цитират 
съответните документи (закони и наредби);  

• Особеностите на конкретния случай, които биха довели до объркване, се 
представят в Техническата оценка. При сложни от правна гледна точка случаи 
следва да се поиска юридическа консултация със съответния отдел в ИАОС / 
МОСВ;  

• Процедура и срокове за обжалване. 

Разрешителното трябва да съдържа и информация в съответствие с изискванията на 
чл.125 на ЗООС, съгласно които операторите на инсталации са длъжни да:  

• информират компетентния орган за всяка планирана промяна в работата на 
инсталацията;  

• изпълняват условията в комплексното разрешително при експлоатацията на 
инсталацията; 

• информират редовно отговорния за контрола на разрешителното орган за 
резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомяват за всички инциденти 
или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда; 

• осигуряват условия на представителите на органа, отговорен за контрола, при 
всички необходими проверки на инсталацията, относно вземането на проби и 
събирането на информация, за изпълнението на задълженията им по закона. 

• изготвят и публикуват годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително. 
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При изготвяне на разрешителното не се описват персонални задължения, тъй като 
разрешителното борави със строителството и експлоатацията на инсталацията като 
цяло (вж. 1.2.3,”Промяна на оператора”).  

Текстът на разрешителното трябва да бъде написан на разбираем език, за да бъде 
ясно какво трябва да се направи, как и кога, за да може операторът да действа по 
подходящ начин, да се даде възможност на обществеността да го разбира и за да 
може органът, отговорен за контрола, да има точна информация какво трябва да бъде 
проверявано.   

2.9. Съгласуване на проекта на разрешително (чл. 15(1) на Наредбата) 

Процедурата за вътрешното съгласуване на проекта на разрешителното се определя 
със заповед на Министъра на околната среда и водите.  

Органите (МОСВ, РИОСВ и Басейновата дирекция) следва да вземат под внимание 
всички изисквания на споменатата по-горе Заповед при съгласуване на проекта на 
комплексно разрешително.  

При специални случаи, когато има специфични проблеми, свързани с прилагането на 
Директиви на Европейския Съюз с широко приложение (Директива за отпадъци, 
Директива за големи горивни инсталации, Директива за намаляване емисиите на 
летливи органични съединения, причинени от използването на органични 
разтворители в определени дейности, Рамкова Директива за водите и др.), е 
необходимо да се поиска становището на съответните Дирекции в МОСВ, компетентни 
за тяхното прилагане. 

В този текст дирекциите на МОСВ, които дават становища, се наричат също 
“участващи органи” . 

Координаторът на процедурата от ИАОС изпраща проекта на разрешителното заедно 
с Техническата оценка и окончателния вариант на заявлението на електронен носител 
до сътветния отдел в МОСВ, РИОСВ, Басейновата дирекция и други (ако е 
необходимо), които са били отговорни за оценката на съответствието на заявлението в 
началото на процедурата.  

Ако компетентен орган за издаване на разрешителното е РИОСВ, координаторът от 
РИОСВ изпраща документите само до Басейновата дирекция и до други институции 
(ако е необходимо), които са били отговорни за изготвяне на оценка за съответствието 
в началото на процедурата. 

Наредбата определя срок от 30 дни за съгласуване на проекта на комплексното 
разрешително.  

Координаторът е отговорен становищата да бъдат получени навреме и да бъдат 
отразени в проекта на комплексното разрешителното.  

След като отрази становищата, координаторът на процедурата изготвя т.н. “съгласуван 
проект на разрешителното”. 

Промените в условията в резултат от вътрешното съгласуване на проекта трябва да 
бъдат разгледани в доклада за техническа оценка, за да се документира процесът на 
подготовка на разрешителното.  

2.10. Представяне на проекта на комплексно разрешително на оператора и на 
обществеността  

В рамките на 7 дни проектът на разрешителното, одобрен от органите, участващи във 
вътрешното съгласуване, се подготвя да бъде представен едновременно на оператора 
и на общината за обществен достъп (чл.15 (2) от Наредбата). Предоставянето на 
проекта на разрешителното за обществен достъп става чрез публикуването на 
съобщение в местен вестник и на Интернет-страницата на МОСВ. На общините се 
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дават инструкции как да организират обществения достъп до документите 
(включително и обявяването му).  

Координаторът на процедурата изпраща екземпляр от проекта на разрешителното на 
оператора (чл. 15 (2) от Наредбата), като го информира, че в съответствие с чл. 15 (5) 
от Наредбата той има право в рамките на 30 дни да се запознае с документа и да 
представи забележки, коментари и възражения.  

(Приложение 7, писмо 13 до оператора: Предоставяне на проекта на разрешителното и 
покана за отговор в рамките на 30 дни). 

Процедурата по предоставянето на проекта за обществен достъп е подобна на тази, 
описана в глава 2.7.1, а съответните подробности и дати за публикуване на 
съобщение, времето за обществен достъп трябва да бъдат определени заедно с 
общината /ните по местоположение като се осигури равнопоставеност за публикуване 
и достъп съгласно изискванията на чл. 15 (4) от Наредбата. В рамките на 7 дни трябва 
да бъде постигнато съгласие (по телефон, електронна поща) относно: 

- 
- 
- 
- 
- 

местния вестник; 
дата, на която трябва да бъде публикувано съобщението;  
първия и последен ден за обществен достъп;  
помещенията, в които проектът ще бъде на разположение на обществеността;  
адреса, на който трябва да се изпращат становища.  

Координаторът на процедурата изготвя текста на съобщението, следвайки образците, 
посочени в Приложение 6 II (а) и (б). 

Координаторът организира публикуването на обявата в местен вестник, като изпраща 
съгласувания текст на съобщението до общината /ните: 

(Приложение 7, писмо 14 до общината / ните: Искане за публикуване на съобщение за 
обществен достъп до проекта на разрешителното. Приложение: текст на съобщението, 
което да бъде публикувано.)  

Едновременно с това координаторът на процедурата изпраща текста на съобщението 
и до съответния отдел в МОСВ, за да бъде публикувано на Интернет-страницата. 
Вътрешната процедура по включване на обявата в Интернет-страницата на 
Министерството е определена със Заповед на Министъра на околната среда и водите.  

(Приложение 7, писмо 15 до МОСВ, относно публикуването на съобщения на 
Интернет-страницата: Искане за публикуване на съобщение). 

Координаторът е длъжен да уведоми различните “заинтересувани” страни с писмо за 
началото и края на обществения достъп до проекта на разрешителното.  

(Приложение 7, писмо 16 до “заинтересуваните страни”: Информация относно открит 
обществен достъп до проект на комплексно разрешителното и покана за становище). 

След съответен период от време (напр. 2 дни) координаторът на процедурата 
проверява дали съобщението е публикувано коректно на Интернет-страницата на 
МОСВ. Същата проверка се прави и в деня на публикуването на обявата във вестника 
(в случай че е публикуваната информация е неправилна, е необходимо тя да бъде 
коригирана и публикувана наново). 

След това се разрешава достъп до проекта на разрешителното по същия начин, както 
е описано в глава 2.7.3.

Обявяване Заявление 
(чл. от Наредбата) 

Проект на разрешителното 
(чл. от Наредба) 

Чл. от Наредбата (11) (15) 
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Съобщението се 
подготвя от  

Координатор на процедурата Координатор на процедурата 

Съобщението се 
публикувана на 
Интернет-страницата на  

 
МОСВ (11(2)) 

 
МОСВ (15(3)) 
 

Съобщението се 
публикува в  

Национален ежедневник + 
Местен вестник (11 (2)) 

 Местен вестник (15 (4)) 

Предоставя се 
екземпляр на общината/ 
ите от 

Оператор (11 (1)) Координаторът на процедурата 
(15 (4)) 

Осигурява се достъп до 
документацията  

ИАОС/РИОСВ  
Община  
При условия на 
равнопоставеност (11 (2)) 

ИАОС/РИОСВ  
Община 
При условия на 
равнопоставеност (15 (4)) 

 

В случай че в периода на обществения достъп (1 месец) не постъпят становища по 
предложения проект за комплексно разрешително, този факт се отразява от 
координатора на процедурата в доклада за техническа оценка. Решаваща за 
представяне на становищата е датата на пощенския печат.  

В такъв случай проектът може да се приеме за окончателен и да бъде изпратен за 
подпис от компетентния орган: Министъра на околната среда и водите или съответно 
директора на РИОСВ (вж. глава 2.12, Издаване на разрешителното). 

2.11. Разглеждане на проекта за разрешително (15 (7), 15 (8) на Наредбата) 
Постъпващите становища трябва да бъдат подпечатани с датата на получаването им и 
веднага да бъдат изпратени на координатора на процедурата, който:  

• проверява дали са получени навреме и преценява дали са основателни (ако не, 
→ 2.7.4); 

• регистрира становищата; 
• копира становищата и ги изпраща до съответните органи за отговор (ако е 

необходимо).  

(Приложение 7, писмо 17 до РИОСВ и Басейновата дирекция: Искане за отговор на 
представените становища по проекта на разрешителното)  

Становищата, изпратени от обществеността, както и от оператора, следва да бъдат 
разгледани при вземането на решение.  

С цел обсъждане на забележките в становищата могат да се организират консултации 
със заинтересуваните страни (чл. 15 (7) на Наредбата). Координаторът определя 
заинтересуваните страни и начина на провеждане на консултацията. Консултациите с 
всички заинтересувани страни са необходими, за да бъде сигурно, че всички промени 
направени по проекта на разрешителното, отговарят на изискванията на 
законодателството.  

Ако на този етап се установи, че ще възникнат сериозни противоречия между 
различните становища, трябва да бъдат поканени за участие в консултацията и 
съответните отговорни служители от МОСВ / Директорът на РИОСВ (за да се постигне 
по-добро разбиране на проблема при вземане на окончателното решение по-късно).  

Координаторът на процедурата подготвя провеждането на консултацията (дата, зала, 
запазване на зала, дневен ред) и поканва определените участници:  

(Приложение 7, писмо 18 до оператора, МОСВ, РИОСВ и Басейновата дирекция: 
Покана за участие в съвместна консултация). 

Организиране на консултацията  
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Консултацията се провежда в сградата на Изпълнителната агенция по околна среда 
или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите, като точното 
място се определя и осигурява от координатора на процедурата.  

Срещата се ръководи от координатора или началника на отдел “Разрешителни по 
КПКЗ” на ИАОС/координатора в РИОСВ. 

На срещата задължително се води протокол от служебно лице (от екипа от 
ИАОС/РИОСВ). Не се препоръчва буквално записване на изказванията – “дума по 
дума”, което изисква много усилия. Координаторът на процедурата изпраща този 
документ на участниците в срещата като доказателство за постигнатите 
договорености. Обсъжданите аргументи и причини трябва да бъдат отразени по-късно 
в доклада за техническа оценка, който определя характера на решението относно 
издаването/отказа от издаване на комплексното разрешително.  

По преценка на координатора може да се прави и запис на срещата. Записите могат да 
бъдат изтрити, едва след като процедурата по издаване на разрешителното е 
приключила. 

(Приложение 7, писмо 19 до участниците в консултацията: Протокол от срещата). 

Съгласно чл. 15 (8) координаторът на процедурата изисква от оператора да представи 
актуализирана Програма за привеждане в съответствие, като в писмото посочва 
мерките, които следва да бъдат включени, както и крайните срокове за изпълнението 
им. В писмото следва да се посочи и крайният срок за представяне на Програмата: 

(Приложение 7, писмо 20 до оператора: Искане за представяне на актуализирана 
Програма за привеждане в съответствие и приложение с изискванията към ППС.) 

Актуализираната програма за привеждане в съответствие, изпратена от оператора, се 
проверява, за да се прецени дали тя осигурява на практика съответствие на 
инсталацията с изискванията на закона (чл. 16 (3) от Наредбата). В случай, че не 
осигурява съответствието, компетентният орган взема решение за неиздаване на 
комплексното разрешително. 

Аргументите, изложени по време на консултациите, се оценяват, като се добавят към 
доклада за техническа оценка и, доколкото това е основателно, се отразяват в проекта 
на разрешителното и се изготвя “Предложение за издаване” или “Предложение за 
отказ от издаване на разрешителното”. То все още се нарича “предложение”, тъй като 
в редки случаи дори в крайния етап на процедурата може да се установи, че не може 
да бъде постигнато съответствие с нормативните изисквания.  

(Изменение, 2006г.) Когато изпълнителния директор на ИАОС предлага писмено на 
Министъра на околната среда и водите да издаде комплексно разрешително по чл 117, 
ал.1 на ЗООС, към писмото да се прилагат документи, оформени както следва: 

1. заявление за издаване на комплексно разрешително, подпечатано на всеки 
лист с официалния печат на оператора – 1 екзeмпляр; 

2.  протокол от проведени консултации с оператора – оригинал – 1 екзeмпляр; 
3. решение за издаване на комплексно разрешително – оригинал – 3 екзeмпляра, 

единият от които е съгласуван на обратната страна от началника на отдел 
”Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” (“РКПКЗ” 
на ИАОС) и изпълнителния директор на ИАОС; Решението се изготвя, съгласно 
„Образец на решение №1” (Приложение 7.1). 

4 комплексно разрешително: заглавна страница – оригинал – 3 екзeмпляра, 
единият от които е съгласуван на обратната страна от началника на отдел ”РКПКЗ” и 
изпълнителния директор на ИАОС и текст на разрешителното – 1 екзeмпляр, подписан 
на всеки лист от координатора по комплексното разрешително и от началника на отдел 
”РКПКЗ”;  
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5 техническа оценка към комплексното разрешително – 1 екзeмпляр, подписана 
на всеки лист от координатора по комплексното разрешително. 

(Приложение 7, писмо 21.1: Предложение до Министъра на околната среда и водите на 
Решение за издаване на комплексно разрешително).  

Когато изпълнителният директор на ИАОС предлага писмено на министъра на 
околната среда и водите да не издаде комплексно разрешително по чл.117 ЗООС, 
към писмото да се прилагат документи, оформени както следва: 
 

1. заявление за издаване на комплексно разрешително, подпечатано на всеки 
лист с официалния печат на оператора – 1 екз.; 

2. доклад на изпълнителния директор относно причините за отказ за издаване на 
комплексно разрешително – оригинал – 1 екз.; 

3 решение за неиздаване на комплексно разрешително – оригинал – 3 екз., 
единият от които е съгласуван на обратната страна от началника на отдел ”РКПКЗ” и 
изпълнителния директор на ИАОС. Решението се изготвя, съгласно „Образец на 
решение №1” (Приложение 7.1). 
 
(Приложение 7, писмо 21.2: Предложение до Министъра на околната среда и водите на 
Решение за отказ от издаване на комплексно разрешително). 
 
2.12. Издаване на разрешителното (чл. 17 от Наредбата) (Изменение, 2006г.) 
 

Действие на компетентния орган в съответствие с чл.120 от ЗООС (Министър на 
околната среда и водите):  

Писмото и документите по издаване/неиздаване на КР се насочват от деловодството 
към кабинета на зам.министъра на околната среда и водите, отговарящ за 
превантивната дейност, който докладва на министъра на околната среда и водите 
предложението за издаване или за неиздаване на комплексно разрешително 

Подписаното от министъра на околната среда и водите решение за издаване и 
съответно комплексно разрешително или решение за неиздаване на комплексно 
разрешително и придружаващите ги документи се насочват към дирекция 
“Превантивна дейност”(ПД) на МОСВ за окончателното оформяне за предаване на 
оператора и органите на МОСВ: ИАОС, съответната Регионална инспекция по 
околната среда и водите и Басейнова дирекция. 

Решението, подписано от Министъра на околната среда и водите, е необходимо да 
бъде подпечатано с официалния печат на МОСВ.  

Директорът на дирекция “ПД” координира окончателното оформяне на издаденото 
комплексно разрешително като осигурява: 

1 копирането в два екземпляра на текста на подписаното от министъра на 
околната среда и водите комплексно разрешително; 

2. подпечатването на всеки лист на копираните два екземпляра по т.5.1 с печат 
на МОСВ “вярно с оригинала”; 

3. копирането в един екземпляр на решение за издаване или за неиздаване на 
комплексно разрешително и съответно 1 екз. от издаденото разрешително. 

 

Разпространение на подписаното решение за издаване / отказ от издаване на 
комплексно разрешително 

В рамките на 14 дни от издаването на комплексното разрешително документите се 
изпращат от МОСВ/РИОСВ (чл. 17 (2) и (3) от Наредбата) на следните адресати 
(подробностите са посочени по-долу):  

Зам.министърът на околната среда и водите, отговарящ за превантивната дейност,  
координира предаването на документите като изпраща:  
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1. На оператора – решение за издаване или за неиздаване на комплексно 
разрешително (оригинал) и съответно 1 екз. от издаденото разрешително 
(подпечатано на всеки лист с печат на МОСВ “вярно с оригинала”) (чл. 17 (2) от 
Наредбата). 

 (Приложение 7, писмо 22 до оператора: Изпращане на оригинала на решението за 
издаване и копие на комплексното разрешително /решение за отказ от издаване). 
 

2. На ИАОС - решение за издаване или за неиздаване на комплексно разрешително 
(оригинал - съгласувания на обратната страна от началника на отдел ”РКПКЗ” и 
изпълнителния директор на ИАОС) и съответно оригинал на издаденото разрешително 
(текст на разрешителното – подписан на всеки лист от координатора по комплексното 
разрешително и от началника на отдел ”РКПКЗ”), протокол от проведени консултации с 
оператора (оригинал) и техническа оценка към комплексното разрешително – 1 екз., 
подписана на всеки лист от координатора по комплексното разрешително; заявлението 
(подпечатано на всеки лист с официалния печат на оператора); 

 (Приложение 7, писмо 23 до ИАОС: Изпращане на оригинала на решението за 
издаване и комплексно разрешително /решение за отказ от издаване, техническата 
оценка, Протокол от консултации и Заявление).  

3. На РИОСВ - решение за издаване или за неиздаване на комплексно разрешително 
(оригинал) и съответно 1 екз. от издаденото разрешително (подпечатано на всеки лист 
с печат на МОСВ “вярно с оригинала”). 

(Приложение 7, писмо 24 до РИОСВ: Изпращане на оригинал на решението за 
издаване и копие комплексно разрешително /решението за отказ от издаване) 

 
4. На БД - решение за издаване или за неиздаване на комплексно разрешително 
(копие) и съответно 1 екз. – копие от издаденото разрешително. 

 (Приложение 7, писмо 25 до Басейновата дирекция: Изпращане на копия от оригинала 
на решението за издаване и комплексното разрешително/ решение за отказ от 
издаване) 

(Чл.127 (2) ЗООС). 
 
Оповестяване на решението за издаване/отказ от издаване 

МОСВ организира публикуването на съобщение относно решението на Министъра на 
околната среда и водите в средствата за масова информация, съгласно изискванията 
на ЗООС. Текстът на съобщението се изготвя в съответствие с Приложение 6, III (a) и 
(b) и се изпраща по електронен път до съответния отдел в министерството, за да бъде 
публикувано на Интернет-страницата на МОСВ и средствата за масова информация.  

(Приложение 7, писмо 26 (a), (б) до средствата за масова информация: Искане за 
публикуване на съобщение за решение на Министъра на околната среда и водите за 
издаване/отказ от издаване на комплексно разрешително). 

Вътрешната процедура по публикуването на съобщението на Интернет-страницата на 
Министерството е описана в заповед на Министъра на околната среда и водите.  

В деня на публикуването на съобщението в Интернет и средствата за масова 
информация трябва да се провери дали текстът е коректен. Ако са допуснати грешки, 
те трябва да се коригират веднага.  

В случай че решението е за отказ от издаване на комплексно разрешително за нова 
инсталация или съоръжение (чл. 16 (2) от Наредбата), копие от същото трябва да се 
предостави на органа, издаващ разрешение за строеж, за да се съобрази с него.  
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(Приложение 7, писмо 27 до органа, издаващ разрешение за строеж: Изпращане на 
копие на решението за отказ от издаване на комплексно разрешително). 

След приключване на процедурата по издаване на разрешителното координаторът на 
процедурата трябва да провери дали всички необходими документи са изпратени 
обратно в ИАОС, за да бъдат включени в Регистъра на издадените комплексни 
разрешителни.  

За приключване на процедурата се проверява и записва дали са спазени 
определените в наредбата срокове, което е необходимо за статистическите отчети.  

3. Участващи органи  
 
3.1. Основни положения 

По принцип има различни нормативни документи за отделните компоненти на околната 
среда, чиито изисквания трябва да бъдат взети предвид поради комплексния подход на 
разрешителното. Тъй като за някои от тях могат да бъдат отговорни различни други 
институции освен органите, пряко отговорни за издаване на разрешителното, трябва да 
потърси становище по компетентност от различните институции.  

ИАОС/РИОСВ осигурява пълна координация на процедурите по издаване на комплексно 
разрешително, както и прилагане на разпоредбите на законодателството.  

Решението, кои органи трябва да бъдат включени допълнително в конкретната 
процедура, е отговорност на координатора на процедурата. Консултация може да бъде 
искана с всички (но само от онези ) органи, чиято сфера на дейност е засегната от 
разрешителното.  

В приложение 8 е представен примерен списък на институции, които могат да бъдат 
засегнати от разрешителното. Този списък може да бъде полезен, за да се определи 
дали определена институция трябва да бъде включена или не. При всяка конкретна 
процедура могат да вземат участие различни органи.  

При специални случаи могат да бъдат включени за сметка на оператора и външни 
експерти (напр. за оценяване разсейването на замърсителите в атмосферния въздух). 

3.2. Участие  

Различните органи вземат участие в различни етапи и при изпълнение на различни 
задачи по процедурата.  

В зависимост от правомощията си могат да бъдат засегнати:  

1. Орган за планиране и строителство (общината); 
2. ХЕИ;  
3. Компания “Водоснабдяване и канализация “;  
4. Инспекция по труда;  
5. Гражданска отбрана;  
6. Противопожарна защита;  
7. Държавен технически контрол;  
8. Министерството на земеделието и горите;  
9. Дирекция “Национална служба за защита на природата” в МОСВ 
10.  Общината; 
11.  Други. 

От една страна се търси административната и техническа компетентност на 
посочените институции за:  

• Оценка на съответствието с приложение 3 на Наредба (вж. чл. 10 от 
Наредбата); 

• Оценка пълнотата на подаденото заявление (ако е необходимо); 
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• Проверка и одобряване на първия проект на разрешителното  
(чл. 15 от Наредбата); 

• Участие в консултациите за изготвяне на окончателното решение (чл. 15 (7) от 
Наредбата) (ако е необходимо);  

• Приемане на разрешителното като основа за извършване на специфични 
инспекции.  

От друга страна, участието на общините в организацията на процедурата по издаване 
на разрешителното е във връзка с:  

• Организиране на обществения достъп до заявлението;  
• Организиране на обществен достъп до проекта за разрешително. 

Може да бъде поискано становище при особени ситуации:  

• Разясняване на неясните условия (предложени от самата институция); 
• Обсъждане на противоположни становища, дадени от две или повече 

институции. 

Както вече беше казано, хармоничното сътрудничество е от решаващо значение за 
успешното провеждане на процедурата. В случай че възникнат някакви проблеми, 
координаторът на процедурата трябва да бъде незабавно уведомен.  

Това е особено важно, ако има признаци, че няма да могат да се спазят нормативните 
срокове.  

Друг важен въпрос, по който може да се поиска консултация от координатора на 
процедурата, е всеки проблем, свързан с участието на обществеността.  

В различните раздели на Методиката е дадена информация за ролята на участващите 
органи.  

3.3. Заявления, съдържащи защитена със закон тайна 

При изпращане на заявление, съдържащо защитена със закон тайна, компетентният 
орган трябва да добави предупреждение да се вземат специални мерки за 
съхраняване на информацията.  

Може да се избере специален начин за изпращане на документите, който да 
разрешава да се проследи доставката. Алтернативно може да се използва и 
специална куриерска служба.  

В електронната версия все още не може да се гарантира запазването на 
поверителността. Компетентните органи, когато получават защитената със закон 
тайна, трябва да се грижат тя бъде съхранявана по начин, който осигурява достъп до 
нея само на компетентния орган.  

При връщането на документите на координатора на процедурата трябва да се вземат 
същите предохранителни мерки. 
4. Статистика / Административно управление  
За доказване на изпълнението на нормативно определените срокове е необходимо да 
се събират статистически данни. За тази цел всички срокове на процедурата по 
издаване на разрешителното трябва да се записват в системата за контрол 
(компютърна програма). 

Преди изпращането на каквито и да са “предложения за издаване / отказ от издаване 
на разрешително” до МОСВ/ Директора на РИОСВ, началникът на съответния отдел, 
отговорен за процедурата по издаване на разрешителни в ИАОС/РИОСВ, трябва да 
бъде запознат с цялата документация, за да осигури качественото провеждане на 
процедурата и да гарантира, че процедурите ще се провеждат съгласно настоящата 
методика.  
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В случай, че се установи необходимост от изменение на методиката, се информира 
съответния отдел в Министерството и се представя писмено предложение. 

5. Обжалване  
Според ЗООС (чл.127) решението за издаване на разрешително/за отказ от издаване 
се оповестява чрез средствата за масова информация в рамките на 14 дни след 
датата на издаването му. Операторът ще бъде запознат с решението в същия срок.  

Всички заинтересувани лица могат да обжалват решението по реда на Закона за 
административното производство и Закона за върховния административен съд в срок 
от 14 дни след обявяването на решението.  

(Допълнение 2006г.) След изтичане на срока за обжалване МОСВ уведомява с писмо 
оператора, с копие до РИОСВ и Басейнова дирекция. 

(Приложение 7, писмо 28 “а” или “б” за влизане в сила на издаденото решение за 
издаване на КР, респ. на разрешителното или за влизане в сила на решението за отказ 
от издаване на КР).  

 

 

Приложения  

Приложение 1: Схема на процедурата за издаване на комплексно разрешително  
 
Вж. схемата, приложена към методиката.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2: Списък на нормативните документи  
 

Законодателство на Европейската Общност  
 
Директива 96/61/EО от 24 септември 1996 за комплексното предотвратяване и контрол 
на замърсяването, Официален журнал, L 257 , 10/10/1996 стр. 0026 – 0040 
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Директива 96/82/EО от 9 декември 1996 за контрол на вредите от големи аварии, 
включващи опасни вещества, Официален журнал, L 010 , 14/01/1997 стр. 0013 - 0033 

Директива 97/11/EО от 3 Март 1997 коригираща Директива 85/337/EEC (Официален 
журнал L 175 , 05/07/1985 стр. 0040 - 0048) за оценка на въздействието от определени 
обществени и частни проекти върху околната среда Официален журнал, L 073 , 
14/03/1997 стр. 0005 – 0015. 

Директива 1999/31/EО от 26. Април 1999 за депата за отпадъци, Официален журнал на 
Европейската Общност, L182 стр.10 

Директива 1999/13/EО от 11. Март 1999г. за ограничаване на емисиите от летливи 
органични съединения, дължащи се на използването на органични разтворители от 
определени дейности и инсталации, Официален журнал, L085, 29/03/1999, стр.0001-
0022 

СПИСЪК ОТ ДИРЕКТИВИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 18 (2) И 20 на Директива 96/61/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването: 
1. Директива 87/217/EО за предотвратяване и намаляване на замърсяване на околната 
среда с азбест. 
2. Директива 82/176/EО за гранични стойности и изисквания към качеството на 
околната среда при изхвърлянето на живак от хлор-алкалната електролитна 
промишленост.  
3. Директива 83/513/EО за гранични стойности и изисквания към качеството на 
околната среда при изхвърляне на кадмий  
4. Директива 84/156/EО за гранични стойности и изисквания към качеството на 
околната среда при изхвърляне на живак от сектори, различни от хлор-алкалната 
електролитна промишленост.  
5. Директива 84/491/EО за гранични стойности и изисквания към качеството на 
околната среда при изхвърляне на хексахлороциклохексан.  
6. Директива 86/280/EО за гранични стойности и изисквания към качеството на 
околната среда при изхвърляне на определени опасни вещества, включени в Списък 1 
на Приложението към Директива 76/464/EО, променена съответно от Директиви 
88/347/EО и 90/415/EО променящи Приложение II към Директива 86/280/EО 
7. Директива 89/369/EО за предотвратяване замърсяването въздуха от нови общински 
инсталации за изгаряне на отпадъци.  
8. Директива 89/429/EО за намаляване на замърсяването на въздуха от съществуващи 
общински инсталации за изгаряне на отпадъци.  
9. Директива 94/67/EО за изгаряне на опасни отпадъци.  
10. Директива 92/112/EО за процедури по хармонизация на програмите за намаляване 
и евентуално отстраняване на замърсяването, причинено от отпадъци от производство 
на титаниев оксид.  
11. Директива 88/609/EО за ограничаване на емисиите от определени замърсители на 
въздуха, причинени от големи горивни инсталации, променена последно от Директива 
94/66/EC 
12. Директива 76/464/EО за замърсяване, причинено от определени опасни вещества, 
изхвърлени във водната среда на Общността.  
13. Директива 75/442/EО за отпадъците, коригирана от Директива 91/156/EО 
14. Директива 75/439/EО за изхвърлянето на изгорели / отпадъчни масла. 
15. Директива 91/689/EО за опасните отпадъци.  
 
 
Списък на националното законодателство 
 
1. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., изм. 

бр.98/18.10.2002 г., изм. и доп. бр. 77 от 27.09.2005г.  
2. Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с 

ПМС №62/12.03.2003 г., обн. В ДВ бр. 26/21.03.2003 г., изм. бр.29/31.03.2003 г., изм 
и доп. с ПМС 278/2005г. 
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3. Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и 
експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в 
които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 
или за ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС 84/15.04.2003 г., обн. 
ДВ бр.38/23.04.2003 г. 

4. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на Околната 
среда и водите, приета с ПМС 253/20.09.2004 г., изм. и доп. с ПМС 48/07.03.2006г. 

5. Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните 
информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и 
пренася класифицирана информация, приета с ПМС 99/10.05.2003 г., обн. ДВ бр. 
46/20.05.2003 г. 

 
 
Опазване чистотата на атмосферния въздух 

1. Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 45/28.05.1996 г., попр. 
бр.49/7.06.1996 г., изм. бр.85/26.09.1997 г., изм. и доп. бр.27/31.03.2000 г., 
бр.102/27.11.2001 г., изм. бр.91/25.09.2002 г. 

2. Наредба № 1/13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми 
за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 
действащи обекти, обн. ДВ бр.51/06.05.1998 г. 

3. Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии / концентрации в отпадъчни 
газове/ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 
източници 

4. Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, обн. 
ДВ бр.31/6.04.1999 г., изм. бр.52/27.06.2000 г. 

5. Наредба № 7/3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух, обн. ДВ бр.45/14.05.1999 г. 

6. Наредба № 8/03.05.1999 г. за норми на озон в атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 
46/18.05.1999 г. 

7. Наредба № 9/03.05.1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици и олово в атмосферния въздух, обн. ДВ бр.46/18.05.1999 г. 

8. Наредба №13/24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни 
вещества във въздуха на работната среда, обн. ДВ бр.81/6.10.1992 г., изм. и доп. 
бр.11/04.02.1994 г., изм. бр.57/15.07.1994 г. 

9. Наредба № 14/23.09.97 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, обн. ДВ 
бр.88/3.10.1997 г., изм. бр.46/18.05.1999 г., бр. 8/22.01.2002 г. 

10. Наредба №15/29.07.1999 г. за норми за допустими емисии /концентрации в 
отпадъчни газове/ на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от нови големи горивни инсталации, обн. ДВ 
бр.73/17.08.1999 г. 

11. Наредба № 16/12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, обн. 
ДВ бр.75/24.08.1999 г. 

12. Наредба № 17/2.11.1999 г. за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и 
други вредни за околната среда вещества, обн. ДВ бр.97/09.11.1999 г. 

13. Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които 
нарушават озоновия слой, прил.6 към чл.8 на ПМС 254/30.12.1999 г., обн. ДВ 
бр.3/11.01.2000 г., изм. бр.4/ 12.01.2001 г., изм. и доп. бр.96/11.10.2002 г. 

14. ПМС 254/30.12.1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават 
озоновия слой, обн. ДВ бр.3/11.01.2000 г., изм. и доп. бр.96/11.10.2002 г. 

15. Заповед № РД 10-20/2002 г. за контрол и управление на веществата, които 
нарушават озоновия слой, обн. ДВ бр.110/22.11.2002 г.  

16. Инструкция за ръчно валидиране на данните, получавани от пунктовете за 
контрол качеството на атмосферния въздух, утвърдена от изп. директор на ИАОС 
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17. Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите за 
резултатите от измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, 
МОСВ 

18. Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества 
/замърсители/, изпускани в атмосферния въздух, от 16.07.2000 г., приета от МОСВ, 
необнародвана в ДВ 

19. Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 
очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой, от 
25.02.1998 г., приета от МОСВ, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и Министерството на здравеопазването, необнар. В ДВ, 
публ. В бюлетин “Строителство и архитектура” на МРРБ, бр.7/8 от 1998 г. 

20. Инструкция за предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух, 
писмо на Изп. Дир. На ИАОС от 13.02.2002 г. 

21. Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане 
на установените норми за вредни вещества в райони, за оценка и управление на 
качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените 
норми, Заповед на Министъра на ОСВ № РД-996/20.12.2001 г. 

22. Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи 
органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата 
на разтворители в определени инсталации, обн. ДВ 96/2003г. 

23. Наредба № 10 от 6 октомври 2003г. за норми за допустими емисии (концентрации 
в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в 
атмосферния въздух от големи горивни инсталации, обн. ДВ бр. 93/21.10.2003г.   

 
Опазване на водите 

1. Закон за водите, обн. ДВ бр. 67/27.07.99г., изм. и доп. бр. 81 /6.10.2000 г., бр. 
34/6.04.2001 г., бр. 41/24.04.2001 г., изм. бр. 108/14.12.2001 г., бр. 47/10.05.2002 г., 
бр. 74/30.07.2002 г., бр. 91/ 25.09.2002 г., изм. и доп.бр.42/9.05.2003 г. 

2. Наредба № 1/07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните 
води, обн. ДВ бр.57/14.07.2000 г., попр. бр. 64/4.08.2000 г. 

3. Наредба № 2/12.09.1990 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници, обн. ДВ бр.87/ 24.10.2000 г. 

4. Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди, обн. ДВ бр.88/27.10.2000 г. 

5. Наредба № 4/20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 
на черупкови организми, обн. ДВ бр.88/27.10.2000 г. 

6. Наредба № 5/08.11.2000 г. за реда и начина на създаване на мрежите и за 
дейността на Национална система за мониторинг на водите, обн. ДВ бр.95/ 
21.11.2000 г. 

7. Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни 
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, обн. ДВ 
бр.97/28.11.2000 г. 

8. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени 
отпадъчни води в канализационните системи на населените места, обн. ДВ 
бр.98/01.12.2000 г. 

9. Наредба № 7/08.08.1986 за показатели и норми за определяне качеството на 
течащите повърхностни води, обн. ДВ бр.96/12.12.1986 г. 

10. Наредба № 8/25.01.1999 г. за качеството на крайбрежните морски води, обн. ДВ 
бр.10/02.02.2001 г. 

11. Наредба № 9/14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи, обн. ДВ бр.77/23.09.1994 г., изм. и доп. бр.7/23.01.1996 
г., изм. бр. 3/10.01.1997 г., изм. и доп. бр.16/10.02.1998 г., бр. 70/6.08.1999 г., 
бр.78/26.09.2000 г. 

12. Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели, обн. ДВ бр.30/28.03.2001 г. 
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13. Наредба № 10/03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване, обн. ДВ бр.66/27.07.2001 г. 

14. Наредба № 11/25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане, обн. ДВ 
бр.25/08.03.2002 г. 

15. Наредба № 12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, обн. ДВ бр. 63/28.06.2002 г. 

16. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите 
дирекции, обн. ДВ бр.10/2001 г. 

17. Заповед № РД-272/3.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във 
водните обекти и в части от тях. 

 
Управление на отпадъците 

1. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 86/2003г.  
2. Наредба № 10/06.11.1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета 

и информацията за управлението на дейностите по отпадъците, обн. ДВ бр. 
151/1998 г. 

3. Наредба № 11/06.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци, 
обн. ДВ бр.152/22.12.1998 г. 

4. Наредба № 12/6.11.1998 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, обн. ДВ 
бр.152/22.12.1998 г. 

5. Наредба №13/ 06.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа за отпадъци, обн. ДВ бр. 152/22.12.1998 г. 

6. Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори, приета с ПМС 134/ 17.07.2000 г., обн. ДВ бр. 61/25.07.2000 г. 

7. Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, 
съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба 
луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС 260/05.12.2000 г., 
обн. ДВ бр. 101/12.12.2000 г. 

8. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС 131/13.07.2000 г., обн. ДВ бр. 
59/21.07.2000 г. 

9. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 
опасни отпадъци, приета с ПМС 53/19.03.1999 г., обн. ДВ бр. 29/30.03.1999 г. 

10. Наредба за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, приета с 
ПМС 113/9.05.2001 г., обн. ДВ бр. 47/18.05.2001, изм. ДВ бр.82/ 25.09.2001 г. 

11. Постановление 118/24.06.1994 г. за приемане на метални отпадъци от 
металообработващите предприятия, обн. ДВ бр. 53/01.07.1994 г. 

12. Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от 
моторни превозни средства, приета с ПМС 257/9.11.2001 г., обн. ДВ бр. 
98/16.11.2001 г., изм. бр. 11/21.12.2001 г. 

13. Заповед № РД 323/10.08.1998 г., обн. ДВ бр. 120/1998 г. 
14. Наредба за случаите, за които се изисква разрешение за въвеждане, изнасяне и 

транзит на отпадъци, и за реда на неговото издаване, приета с ПМС 166/04.08.2000 
г., обн. ДВ бр. 66/11.08.2000 г., попр. бр. 67/15.08.2000 г. 

 
Опазване на почвите 

1. Закон за опазване на почвата от замърсяване /Загл. изм.ДВ бр.45/96 г., бр.67/99 г., 
обн. ДВ бр.84/29.10.1963 г., изм. и доп. бр.26/02.04.1968, бр.29/11.04.1969 г., 
бр.95/12.12.1975 г., бр.3/11.01.1977 г., бр.1/03.01.1978 г., бр.26/01.04.1988 г., 
бр.86/18.10.1991 г., бр.100/10.12.1992 г., бр.45/28.05.1996 г., бр.85/26.09.1997 г., 
бр.11/29.01.1998 г., изм. и доп. бр.67/27.07.1999 г., изм. бр.113/28.12.1999 г. 
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2. Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от 
пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието, приета с ПМС 
№262/06.12.2000 г.,обн. ДВ бр. 101/12.12.2000 г.  

 
Съхранение и риск 

1. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 
продукти, обн. ДВ бр. 10/4.02.2000 г., изм. бр.91/25.09.2002 г. 

2. Наредба № 2/12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични 
вещества, обн. ДВ бр. 100/11.12.1990 г. 

3. Наредба № 7/23.03.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 
обн. ДВ бр. 88/08.10.1999 г., изм. бр.48/13.06.2000 г., бр.52/08.06.2001 г, изм.и 
доп.бр.43/15.05.2003 г. 

4. Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на 
забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с ПМС 130/01.07.2002 г., 
обн. ДВ бр. 69/17.07.2002 г.  

5. Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати 
и продукти на територията на Република България, приета с ПМС 129/1.07.2002 г., 
обн. ДВ бр.66/9.07.2002 г., изм. бр.5/17.01.2003 г. 

6. Наредба за реда и начина за класификацията, опаковане и етикиране на 
съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, приета с ПМС 
316/20.12.2002 г., обн. ДВ бр.5/17.01.2003 г. 

7. Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества, приета с 
ПМС 137/03.07.2002 г., обн. ДВ бр. 67/12.07.2002 г. 

8. Наредба за условията и реда за разрешаване въвеждането на опасни вещества, 
Прил.3 към чл.4 на ПМС 12/27.01.1999 г., обн. ДВ бр.10/5.02.1999 г. 

9. Наредба за окончателната оценка на риска за човека и околната среда от нови 
химични вещества, приета с ПМС 131/1.07.2002 г., обн. ДВ бр. 67/12.07.2002 г. 

10. Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 
последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с ПМС 18/23.01.1998г., 
обн. ДВ бр. 13/03.02.1998 г., изм.бр. 3/11.01.2000 г., бр. 22/9.03.2001 г., бр. 
15/14.02.2003 г. 

 
Шум 
1. Закон за шума, обн. ДБ бр. 74/13.09.2005г. 

2. Наредба №4/05.04.1999 г. за защита от шум на територията на населените места, 
обн. ДВ бр.41/05.04.1999 г. 

3. Хигиенни норми № 064 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и 
обществени сгради и жилищни райони, обн. ДВ бр.87/3.11.1972 г., изм. и доп. 
бр.16/25.02.1975 г. 

4. Заповед РД-536/27.12.1999 г. за утвърждаване методика за определяне на общата 
звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 
определяне нивото на шума в мястото на въздействие. 

 
Други 

1. Закон за достъп до обществената информация, обн. ДВ бр. 55/07.07.2000 г., изм. 
бр.1/04.01.2002 г., бр.45/30.04.2002 г. 

2. Закон за защита на класифицираната информация, обн. ДВ бр. 45/30.04.2002 г., 
попр. бр.5/17.01.2003 г., изм. бр.31/4.04.2003 г. 

3. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, 
приет с ПМС 276/02.12.2002 г., обн. ДВ бр. 115/10.12.2002 г. 

4. Наредба за националната схема за управление по околна среда и одитиране, 
приета с ПМС 61/12.03.2003 г., обн. ДВ бр.26/21.03.2003 г. 

5. Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при 
замърсяване на околната среда над допустимите норми, приета с ПМС 
169/29.07.2003г., обн. ДВ бр.69/2003 г. 
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6. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и 
технологии, приета с ПМС 59/07.03.2003 г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003 г. 

7. Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за 
нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или 
бездействия при приватизация, приета с ПМС № 78/03.04.2003 г., обн. ДВ бр. 33/ 
11.04.2003 г., попр. бр.40/29.04.2003 г. 

8. Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикиране, методи за 
вземане на проби и анализ на торове, приета с ПМС 5/16.01.2003 г., обн. ДВ бр. 
10/04.02.2003 г. 

9. Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда, приет с ПМС 319/29.12.2002 г., обн. ДВ 
бр.3/10.01.2003 г. 

10 . Наредба № 5/15.04.2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на 
околната среда с азбест, обн. ДВ бр. 39/2003 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3: Други документи, които да се използват при процедурата по издаване 

на разрешително  
 

Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително –
www.moew.government.bg

Методики за прилагане на най-добрите налични техники – www.moew.government.bg

Best Available Techniques Reference Documents (BREFs) – http://eippcb.jrc.es
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Схема №3 Документи необходими за подготовката на заявлението: 

 
 
 

ДИРЕКТИВА ЗА КПКЗ

МЕТОДИКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ 
НА ЗАЯВЛЕНИЕ

МЕТОДИКА ЗА ИЗДАВАНЕ  НА 
КОМПЛЕКСНИ  РАЗРЕШИТЕЛНИ

НАРЕДБА ЗА КПКЗ 

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА

ВЕРТИКАЛНИ              
“BREF” ДОКУМЕНТИ 

ХОРИЗОНТАЛНИ          
“BREF” ДОКУМЕНТИ 

ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО
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Приложение 4: Въпроси, които да бъдат обсъдени на консултациите преди подаване 

на заявлението 
 
1. Участници в консултациите: 

Представители на компетентния орган:  
• Експерт, отговорен за издаването на разрешителното (ако е възможно, предвиденият 

координатор на процедурата); 
• Представители на специализираните отдели (при необходимост), чиито съображения 

изискват специално разясняване в рамките на процедурата, особено експерти, които 
познават инсталацията и промишлената площадка (РИОСВ); 

• Юрист (ако е необходимо). 
 
От страна на оператора:  

• Представители на специализираното звено за опазване на околната среда (напр. 
ръководителят на проекта); 

• Лице, отговорно за връзките с официалните институции (лице за контакт); 
• Ако е необходимо, специалисти, компетентни в определени области, за които е нужно 

разясняване (въздух, шум, вода, почви, отпадъци, пожарно обезопасяване и др.) 
 
2. Подготовка на срещата за консултация 

При възможност операторът е необходимо да представи на компетентния орган (проект) на 
документите преди срещата за консултация: това ще е основа за значително по-ефективно 
обсъждане и ще улесни даването /получаването на подробни съвети. Тези документи ще се 
използват при подготовката за обсъждането. Документите трябва да се разпространят между 
всички участници в срещата (други институции/ отдели), ако това е възможно.  

Предварително трябва да се разгледат вече съществуващите източници на информация 
(заявления, официални уведомления) така, че да се получи представа за съществуващата 
инсталация. 

Необходимо е да се определят важните за обсъждане теми (вж. списъка в края на това 
приложение). 

Органът по издаване на разрешителните е необходимо да се погрижи за: 

Заседателна зала за срещата; 
Покана до представители на специализираните отдели в МОСВ, РИОСВ и Басейнова дирекция 
(при необходимост); 
Нормативните документи, информационна литература и др.; 
Копие от методиката за подготвяне на заявление за издаване на комплексно разрешителното. 
 
3. Ръководене на срещата  

Трябва да се приеме, че изказаните по време на срещата за консултация становища и мнения 
са условни, т.е. нямат обвързващ характер, и се основават предимно на предварителна 
информация. Не могат да се вземат решения без подробно познаване на съдържанието на по-
късно представеното заявление. 

  
4. Следващи стъпки 
 
Срещата за консултация се документира с протокол, който съдържа най-значимата 
информация и въпросите, по които е постигнато съгласие и са основа за бъдещата работа. 
Протоколът се съхранява и използва от координатора на процедурата, когато тя бъде открита.  
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No Въпроси, които да бъдат обсъдени на консултациите преди 
подаване на заявлението 

Коментари  
(могат да бъдат отра-
зени по време или 
след консултацията) 

1  
Отговорност 

 

1.1 Компетентен орган за издаването на разрешителното 
(В случай че вместо комплексно, са необходими други 
разрешител-ни, операторът трябва да бъде насочен към 
компетентния орган)  

 

1.2 Лице за контакт от страна на органа по издаване на 
разрешителното (Координатор на процедурата) 

 

1.3 Определяне на органите, които ще бъдат включени в 
процедурата. 

 

 
2. 

 
Основна информация  

 

2.1 Предмет на дейността, за която се подава заявление. Описание 
на дейността. 

 

  - Капацитет   
2.2 Определяне на обхвата на разрешителното (вкл. кои други 

инсталации освен основната ще бъдат включени в 
разрешителното) 

 

  - Собственик, оператор  
 
3. 

Информация в заявлението ( какъв вид данни / документи при 
подаване на заявлението са необходими за точното описание на 
проекта / инсталацията) 

 

3.1 Програма за привеждане в съответствие  
3.2 Системи за управление на околната среда  
3.3 Режим на експлоатация, подробно описание  

Основни технически процеси 
В случай на химически инсталации: Химически реакции (формули) 

 

3.4 Използвани ресурси   
 - вода  
 - енергия  
 - суровини, материали  
3.5 Емисии във въздуха  
 - източници  
 - миризми  
 - неорганизирани емисии  
 - техники за пречистване на отпадъчните газове  
3.6 Емисии във водата  
 - източници  
 - видове  
 - техники за пречистване на отпадъчни води  
3.7 Управление на отпадъците  
 - видове  
 - техники за намаляване образуването на отпадъци  
3.8 Емисии на шум  
 - източници  
 - техники за намаляване на шума  
3.9 Опазване на почвата, замърсени терени  
3.10 Употреба и съхранение на опасни химически вещества (вж. 

Класификацията в ЗЗВВХВПП – ДВ, бр. 10/2000г.) 
 

3.11 Закриване на дейността или части от нея.  
3.12 Разглеждане на основното въздействие на инсталацията върху 

околната среда 
Части от заявлението, които трябва да бъдат представени 
особено подробно, и такива, които да се представят накратко. 

 

 - Очаквани концентрации на вредни вещества в атмосферата 
(включително миризми). 

 

 - Очаквани концентрации на вредни вещества във водите  
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 - Образуване на отпадъци  
 - Прогноза за шум  
 - Изследвания, свързани със замърсяване на почвата  
3.13 Кои други институции могат да бъдат засегнати от проекта  

 (вж. Приложение 8) 
 

3.14 Информация в заявлението, която е защитена със закон  
3.15 Уточняване на броя копия на нетехническото резюме, които 

трябва да бъдат предадени на обществеността по време на 
обществения достъп.  

 

 
4. 

 
Заключения  

 

4.1 Разрешителни, които е необходимо да бъдат представени в 
заявлението 

 

4.2 Нормативни документи (закони, наредби и методики), които ще 
бъдат взети под внимание  

 

4.3 Основно въздействие от дейността на инсталацията върху 
персонала, съседните райони, обществеността и съседни 
държави. 

 

4.4 Затруднения, които могат да възникнат.  
4.5 Срокове по процедурата за издаване на разрешителното  
4.6 Разходи за издаване на разрешително (такси, публикуване, …) за 

оператора. 
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Приложение 5: Система за определяне на регистрационни номера на заявленията  
 
Сектор “Канцелария”: 
- завежда постъпилото заявление по следната сигнатура: 
АА – ББ - ВВ / дата месец година, 
където: 
АА е поредният номер на предприятието, определен по реда на подаване на 
заявленията; 
ББ е буквен код за обозначение на партидите по оператори, съгласно заповед РД-
600/16.05.2003г на Министъра на ОСВ; 
ВВ е пореден номер по дневника за единна система за документация (Дневник ЕСД) на 
отдел “Разрешителни”. 
- при завеждането на заявлението задължително се извършва проверка за наличие на 
документ за платена такса (платежно нареждане или фактура от ИАОС/МОСВ); 
- записва в Дневник ЕСД на отдел “Разрешителни” броя на страниците на текста на 
заявлението и броя на приложенията; 
- предава на отдел “Разрешителни” постъпилото заявление за проверка, съгласно 
глава 4 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за 
изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и 
съоръжения. 
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Приложение 6: Образци на съобщения за: 

І. Обществен достъп до заявлението;  
II. Обществен достъп до проекта на комплексното разрешително; 
III. Решение за издаване/отказ от издаване на комплексно разрешително. 

 
I. Обществен достъп до заявлението 
І. (а) Образец на съобщение за обществен достъп до заявлението от МОСВ:   

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание на чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ……………… 
……….. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от…………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ………………………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), 

гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 
За контакти и становища: 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………...;  
Име /Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 

 
  
І. (б) Образец на съобщение за обществен достъп до заявлението от общината:  

Съобщение 
на община …………………… 

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ……………… 
……….. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен 
ден в периода от …………………. до ………………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………………………… в Изпълнителната агенция по околна среда 

(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 
      За контакти и становища: 
      Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС , тел.: ……………………... 
      Име /Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 
 
II. Обществен достъп до проекта за разрешителното  
ІІ. (а) Образец на съобщение за обществен достъп до проекта за разрешително от 
МОСВ:  

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до проект на комплексно разрешително на ………………...............………..  
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от …………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………… в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. 
София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 

За контакти и становища: 
Име/Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:………………; 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………... 

 
ІІ. (б) Образец на съобщение за обществен достъп до заявлението от общината  
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Съобщение 
на община ……………………… 

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до проект на комплексно разрешително на ……...........………………….. 
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от …………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. 

София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж, от……. до …….часа. 
За контакти и становища: 
Име/Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: …………...;  

 
 
III. Съобщение, че разрешителното е издадено (ЗООС 127(2)) 
 
ІІІ. (а) Образец на съобщение за издаденото разрешителното: 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание на чл. 120 от Закона за опазване на околната среда с решение № 
………/………г. на Министъра на околната среда и водите е издадено комплексно 
разрешително по чл. 117, aл….. на …………………..  
Документите се съхраняват в: 
3. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), отдел “Разрешителни”,  
адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, стая №….. 

За контакти: 
Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………...;  

Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществената 
информация. 
 
ІІІ. (б) Образец на съобщение за издадено разрешително: 
 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда с решение № 
………/………г. на Министъра на околната среда и водите е отказано издаване на 
комплексно разрешително по чл. 117, aл….. на …………………..  
За контакти: 
Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС, тел.: ……………………...  
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(актуализирано, 2006г.) Приложение 7: Образци на писма по процедурата за издаване 
на разрешителното  
 
Писмо  Адрес Съдържание 

 
Приложения 

1.1.(a) РИОСВ  Покана за оценка на 
заявлението; Очаквано 
съдържание на становището; 
Краен срок за получаване на 
становището; Имена на 
експертите, които ще участват 
при посещението на 
площадката.  
 

1. Заявлението  
(на хартия); 
2. Приложения към 
заявлението; 
3. Образец на становището  
 

1.1. (б) РИОСВ Покана за оценка на 
заявлението; Очаквано 
съдържание на становището; 
Краен срок за получаване на 
становището; Имена на 
експертите, които ще участват в 
посещението на площадката.  
Предупреждение за налична 
защитена със закон тайна.  
(Информация в случай на 
трансгранично въздействие ) 

1. Заявлението  
(на хартия); 
2. Приложения към 
заявлението; 
3. Образец на становището.  
 
 

 1.2. (a) Басейнова 
Дирекция 

Покана за оценка на 
заявлението; Очаквано 
съдържание на становището; 
Краен срок за получаване на 
становището; Имена на 
експертите, които ще участват в 
посещението на площадката.  

1. Заявлението (електронен 
носител); 
2. Приложения към 
заявлението; 
3. Образец на становище  

1.2. (б) Басейнова 
Дирекция 

Покана за оценка на 
заявлението; Очаквано 
съдържание на становището; 
Краен срок за получаване на 
становището; 
Имена на експертите, които ще 
участват в посещението на 
площадката.  
Предупреждение за защитена 
със закон тайна.  
(Информация в случай на 
трансгранично въздействие) 

1. Заявлението (електронен 
носител); 
2. Приложения към 
заявлението; 
3. Обхват на становището  
 

2.  Други органи 
(приложение 
8) 

Покана за оценка на 
заявлението в областта на 
компетентност.  
Краен срок за становище 
(Информация в случай на 
трансгранично въздействие ) 

1. Заявлението (електронна 
версия); 
2. Приложения към 
заявлението; 
 

3. Оператор Искане за достъп до 
производствената площадка;  
Времетраене на посещението; 
Имената на експертите, които 
ще участват. 
Предложение за програма. 

1. Проекто-програма за 
посещението; 
2. Въпроси за обсъждане, 
относно заявлението.  
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4. Участващи 
органи  

Напомняне за представяне на 
становищата в определения 
срок. 

Няма приложение 

5.  Оператор Искане за допълване на 
заявлението в определен срок; 
Изискване за прилагане на 
протокола към допълненото 
заявлението  
Информация за мерките, които 
ще бъдат предприети, ако 
крайният срок не е спазен/ или 
е констатирано несъответствие.
Изискване към заявлението да 
се добави протокола от 
посещението.  

1. Указания за необходимата 
допълнителна информация; 
2. Копие от протокола от 
посещението.  

5.1. Оператор Напомняне за срока за 
представяне на допълненото 
заявление; Информация за 
мерките, които ще се 
предприемат, ако крайният срок 
не е спазен или е констатирано 
несъответствие. 

Няма приложение. 

6. Оператор 
(актуализира
но, 2006г.) 

Потвърждаване на пълнотата 
на заявлението; 
Покана за представяне на 
окончателното заявление на 
органа по издаване на 
разрешителното и община/ите.  
Напомняне към заявлението да 
се приложи протоколът от 
посещението.  

Няма приложение 

6.1. РИОСВ Предоставяне на допълненото 
заявление на хартиен носител 

Допълнено заявление  

6.2. Басейнова 
дирекция 

Предоставяне на допълненото 
заявление на електронен 
носител 

Допълнено заявление  

7 Оператор 
(Отменено: 
Актуализа 
ция, 2006г.) 

Уведомяване за прекратяване 
на процедурата по издаване на 
комплексно разрешително.  

Заповед на изпълнителния 
директор на ИАОС за 
прекратяване на процедурата. 

8. Община/ни Искане за публикуване на 
съобщение в местен вестник за 
обществен достъп до 
заявлението. 

Текст на съобщението 

9. МОСВ Искане за публикуване на 
съобщение в национален 
вестник и Интернет за 
обществен достъп до 
заявление; 
Срок за публикуване на 
съобщение; 

Текст на съобщението 

10.  Вестник  Заповед за публикуване на 
обявата за обществен достъп 
до заявлението; 
Краен срок за публикация  
 

Текст на обявата 

11. Заинтересу- Информация за обявения  Няма приложение 
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вани страни  обществен достъп до 
заявлението.  

12. Компетентни
те органи  

Искане за отговор по 
становищата от обществения 
достъп до заявлението; 
Срок за отговор. 

Копие на становища. 

13. Оператор Искане за отговор на 
становищата от обществения 
достъп до заявлението;  
Срок за отговор.  
 

Копия от становища от 
обществен достъп до 
заявлението (възможно е да са 
анонимни). 

14. Оператор Предоставяне на проект на 
комплексно разрешително; 
Покана за коментари в 30-
дневен срок; 
Напомняне за открития 
обществен достъп до проекта 
на разрешително. 

Проект на комплексно 
разрешително 
 

15. Община/и Искане за публикуване на 
съобщение в местен вестник за 
обществен достъп до проект на 
разрешително.  

1. Проект на комплексно 
разрешително; 
2. Текст на съобщението.  

16. МОСВ Искане за публикуване на 
съобщение за обществен 
достъп до проекта за 
разрешително на Интернет-
страницата; 
Краен срок за публикуване. 

 Текст на съобщението 

17. Заинтересу-
вани страни 

Информация за открит 
обществен достъп до проект за 
комплексно разрешително. 
Местоположение на 
документацията 

Няма приложение. 

18. РИОСВ и 
Басейнова 
дирекция  

Искане за отговор по 
становищата от обществения 
достъп до проекта за 
комплексно разрешително 

Копие на становищата  

19. Оператор, 
МОСВ, 
РИОСВ и 
Басейнова 
дирекция  

Покана за среща за обсъждане 
на становища и забележки по 
проекта за комплексно 
разрешително 
 (Дата, зала, ...) 

 
Няма приложение 

20. Оператор 
МОСВ 
РИОСВ, 
Басейнова 
дирекция 

Представяне протокол от 
срещата за разглеждане на 
възраженията по проект на 
разрешителното.  

Копие на протокол от срещата  

21. Оператор Искане за актуализирана 
програма за привеждане в 
съответствие;  
Срок за представяне  

Изисквания към програмата за 
привеждане в съответствие 

21.1. МОСВ 
(Допълнено, 
2006г.) 

Предложение до Министъра на 
околната среда и водите на 
Решение за  издаване на КР 
 

1.1. Заявление за издаване на 
комплексно разрешително– 1 
екз.; 
1.2. Протокол от консултации с 
оператора в оригинал – 1 екз.; 
1.3. Решение за издаване на 

Метдика за издаване на комплексни разрешителни 50



Министерство на околната среда и водите 

КР – оригинал – 3 екз.,  
1.4 Комплексно разрешително: 
заглавна страница – оригинал 
– 3 екз.;  
1.5 Техническа оценка към 
комплексното разрешително – 
1 екзeмпляр, подписана на 
всеки лист от координатора по 
комплексното разрешително. 

21.2 МОСВ 
МОСВ 
(Допълнено, 
2006г.) 

Предложение до Министъра на 
околната среда и водите на 
Решение за  отказ от издаване 
на КР 

1. Заявление за издаване на 
комплексно разрешително, 
подпечатано на всеки лист с 
официалния печат на 
оператора – 1 екз.; 
2. Доклад на изпълнителния 
директор относно причините за 
отказ за издаване на 
комплексно разрешително – 
оригинал – 1 екз.; 
3. Решение за неиздаване на 
комплексно разрешително – 
оригинал – 3 екз., единият от 
които е съгласуван на 
обратната страна от 
началника на отдел ”РКПКЗ” и 
изпълнителния директор на 
ИАОС. 

 
22. Оператор Предоставяне на оригинал на 

решение за издаване/отказ от 
издаване на комплексно 
разрешително  
 

1. Оригинал на решение за 
издаване/отказ от издаване на 
разрешително-оригинал; 
2. Копие на КР с печат „Вярно с 
оригинала”. 

23.  ИАОС Предоставяне на оригинал 
решение за издаване/отказ от 
издаване на комплексно 
разрешително  
Заявление за издаване на 
разрешителното - оригинал 

1. Оригинал на решение за 
издаване/отказ от издаване на 
разрешително-оригинал; 
2. Оригинал на КР  

24. РИОСВ Предоставяне на оригинал 
решение за издаване/отказ от 
издаване на комплексно 
разрешително  

1. Оригинал на решение за 
издаване/отказ от издаване на 
разрешително-оригинал; 
2. Копие на КР, с печат „Вярно 
с оригинала”. 

25. Басейнова 
дирекция 

Предоставяне на копие от 
решение за издаване/отказ от 
издаване на комплексно 
разрешително  

1. Копие на решение за 
издаване/отказ от издаване на 
разрешително-оригинал; 
2. Копие на КР. 

26.а Редакция на 
нац. вестник 

Искане за публикуване на 
съобщение за издадено 
решение на Министъра на 
околната среда и водите за 
издаване на комплексно 
разрешително 

Текст на съобщението 

26.б Редакцията 
на 
национален 

Искане за публикуване на 
съобщение за издадено 
решение на Министъра на 

Текст на съобщението 
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вестник околната среда и водите за 
отказ от издаване на 
комплексно разрешително 

27. Органа по 
издаване на 
разрешение 
за стоеж 

Уведомяване за отказ за 
издаване на комплексно 
разрешително 

Копие от решение за отказ от 
издаване на комплексно 
разрешително 

28. а  Оператор 
РИОСВ 
Копие: 
Басейнова 
дирекция 
ИАОС 

Уведомяване за влизане в сила 
на Решението за издаване на 
КР и представяне на ГДИД 

 

28. б Оператор 
РИОСВ 
Копие: 
Басейнова 
дирекция 
ИАОС 

Уведомяване за влизане в сила 
на на Решението за отказ от 
издаване на КР; Предписания 
за подаване на ново заявление 
за издаване на КР. 

 

 

Метдика за издаване на комплексни разрешителни 52



Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 1.1. (а) 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. ................... 

  
  

 
Относно: Проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на 

комплексно разрешително на ………………….., (съгласно 
Приложение № 3 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови 
и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и 
съоръжения (ПМС № 62 от 12.03.2003г.) 

 
Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 

 
В изпълнение на чл. 10 от Наредбата, моля, в срок до ……………… да 

представите в отдел “Разрешителни” на ИАОС Вашето писмено становище по 
цитираното по-горе заявление и приложението към него, както и да посочите имената 
на експертите, които ще участват в предстоящата проверката на място на 
производствената площадка, която ще се състои на ……………/……….…. 
Обхватът на становището да бъде съобразен с образеца към писмото. 

За контакти по процедурата: Име Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
 тел.: …………………., факс: ………................... 

 
Приложение, съгласно текста:  
1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ ......................... ” – 1 
хартиен екз.; 

2. Приложение към заявление за издаване на комплексно разрешително на 
“……..”- 1 хартиен екз.; 

3. Образец на становище – 1 екз.  
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 
            …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Приложение № 3 
Образец на становище по заявление за издаване на комплексно разрешително по 

смисъла на чл. 117 ал. 1 на Закон за опазване на околната среда  
 
 
 
1. Оценка за достоверност на подадената информация в заявлението на базата на 

наличната в РИОСВ/БД информация (от предишни проверки, мониторинг, жалби и 
др.). 

2. Допълнителна/уточняваща информация - ако има налична (от предишни проверки, 
мониторинг, жалби и др.). 

3. Допълнително необходима информация. 
4. Въпроси за посещението на място. 
5. Заключение - предварителна оценка дали заявлението отговаря на изискванията на 

приложение № 3 от наредбата за реда и условията за издаване на комплексни 
разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на 
действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с ПМС № 62 от 
12.03.2003г. 
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 Писмо № 1.1. (б) 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. ….…………... 

   
 

Относно: Проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на 
комплексно разрешително на ………………….., (съгласно 
Приложение № 3 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови 
и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и 
съоръжения (ПМС № 62 от 12.03.2003г.) 

 
Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 

 
В изпълнение на чл. 10 от Наредбата , моля, в срок до ……………… да 

представите в отдел “Разрешителни” на ИАОС Вашето писмено становище по 
цитираното по-горе заявление и приложението към него, както и да посочите имената 
на експертите, които ще участват в предстоящата проверката на място на 
производствената площадка, която ще се състои на ……………/……….…. 
Обхватът на становището да бъде съобразен с образеца към писмото. 

Обръщаме Ви внимание, че заявлението съдържа защитена със закон тайна, 
която се съхранява в …………………… в съответствие с изискванията на чл. …. от 
................................. 

(Обръщаме Ви внимание, че дейността на инсталацията/съоръжението оказва 
трансгранично въздействие по отношение на ……………..) 

За контакти по процедурата: Име Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
                                               тел.: …………………., факс: ………................... 

 
Приложение, съгласно текста:  
 
1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ .................... ” - 1 
хартиен екз.; 

2. Приложение към заявление за издаване на комплексно разрешително на 
“……..”- 1 хартиен екз.; 

3. Образец на становище – 1 екз.  
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Приложение № 3  
Образец на становище по заявление за издаване на комплексно разрешително по 

смисъла на чл. 117 ал. 1 на Закон за опазване на околната среда  
 
 
 
1. Оценка за достоверност на подадената информация в заявлението на базата на 

наличната в РИОСВ/БД информация (от предишни проверки, мониторинг, жалби и 
др.). 

2. Допълнителна/уточняваща информация - ако има налична (от предишни проверки, 
мониторинг, жалби и др.). 

3. Допълнително необходима информация. 
4. Въпроси за посещението на място. 
5. Заключение - предварителна оценка дали заявлението отговаря на изискванията на 

приложение № 3 от Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни 
разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на 
действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с ПМС № 62 от 
12.03.2003г. 
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 Писмо № 1.2. (а) 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция, 
“.........................................”, гр. …….…. 

  
 

Относно: Проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на 
комплексно разрешително на …………………. (съгласно Приложение 
№ 3 от Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни 
разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и 
съоръжения (ПМС № 62 от 12.03.2003г.) 

 
 

Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 
 

В изпълнение на чл. 10 от Наредбата ,моля, в срок до ……………… да 
представите в отдел “Разрешителни” на ИАОС Вашето писмено становище по 
цитираното по-горе заявление и приложението към него, както и да посочите имената 
на експертите, които ще участват в предстоящата проверката на място на 
производствената площадка, която ще се състои на ……………/……….… 

Обхватът на становището да бъде съобразен с образеца към писмото. 
Документацията е предоставена електронен носител/по електронна поща на 

………../…….г на адрес: …….@… 
За контакти по процедурата: Име Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  

 тел.: …………………., факс: ………................... 
 

Приложение, съгласно текста:  
 
1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ ......................... ”; 
2. Приложение към заявление за издаване на комплексно разрешително на 

“……....……….”; 
3. Образец на становище – 1 екз.  

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Приложение № 3 
Образец на становище по заявление за издаване на комплексно разрешително по 

смисъла на Чл. 117 ал. 1 на Закон за опазване на околната среда  
 
 
 
1. Оценка за достоверност на подадената информация в заявлението на базата на 

наличната в РИОСВ/БД информация (от предишни проверки, мониторинг, жалби и 
др.). 

2. Допълнителна/уточняваща информация - ако има налична (от предишни проверки, 
мониторинг, жалби и др.). 

3. Допълнително необходима информация. 
4. Въпроси за посещението на място. 
5. Заключение - предварителна оценка дали заявлението отговаря на изискванията на 

приложение № 3 (Част “Води”) от наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с 
ПМС № 62 от 12.03.2003г. 

 

Метдика за издаване на комплексни разрешителни 58



Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 1.2. (б) 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция, 
“.........................................”, гр. …….…..

        
  

Относно: Проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на 
комплексно разрешително на ………………….., (съгласно 
Приложение № 3 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови 
и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и 
съоръжения (ПМС № 62 от 12.03.2003г.) 

 
Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 

 
В изпълнение на чл. 10 от Наредбата ,моля, в срок до ……………… да 

представите в отдел “Разрешителни” на ИАОС Вашето писмено становище по 
цитираното по-горе заявление и приложението към него, както и да посочите имената 
на експертите, които ще участват в предстоящата проверката на място на 
производствената площадка, която ще се състои на ……………/……….… 
Обхватът на становището да бъде съобразен с образеца към писмото. 
Документацията е изпратена на електронен носител/по електронна поща на 

………../…….г на адрес: …….@……. 
Обръщаме Ви внимание, че заявлението съдържа защитена със закон тайна, 

която се съхранява в…………… в съответствие с изискванията на чл. ….от ……………. 
(Обръщаме Ви внимание, че дейността на инсталацията/съоръжението оказва 

трансгранично въздействие по отношение на ……………..). 
За контакти по процедурата: Име Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС  

 тел.: …………………., факс: ………................... 
 

Приложение, съгласно текста:  

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ ......................... ” ; 
2. Приложение към заявление за издаване на комплексно разрешително на “……..”.; 
3. Образец на становище – 1 екз.  

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

Приложение № 3  
Образец на становище по заявление за издаване на комплексно разрешително по 

смисъла на чл. 117 ал. 1 на Закон за опазване на околната среда  
 
 
 
1. Оценка за достоверност на подадената информация в заявлението на базата на 

наличната в РИОСВ/БД информация (от предишни проверки, мониторинг, жалби и 
др.). 

2. Допълнителна/уточняваща информация - ако има налична (от предишни проверки, 
мониторинг, жалби и др.). 

3. Допълнително необходима информация. 
4. Въпроси за посещението на място. 
5. Заключение - предварителна оценка дали заявлението отговаря на изискванията на 

приложение № 3 (Част “Води”)  от наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с 
ПМС № 62 от 12.03.2003г. 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 2 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
…………………...…………... 
…………………...…………... 
…………………...…………... 

 
   

 
 

Относно: Процедура по чл. 117, ал. …. от Закона за опазване на околната 
среда за  издаване на комплексно разрешително на 
………………………… 

 
Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 

 
Във връзка с горното, моля в срок до ………………/…………..г. за Вашето писмено 

становище по компетентност относно заявлението за издаване на комплексно 
разрешително на …………………………….. 

Заявлението е изпратено по електронна поща на адрес: ………….@………………. 
(Обръщаме Ви внимание, че дейността на инсталацията /съоръжението оказва 
трансгранично въздействие). 

За контакти по процедурата: Име /Фамилия – ИАОС, отдел “Разрешителни”;  
                                                            тел.: …………………., факс: ………................... 

                      e-mail: …………….@………………… 
 
Приложение, съгласно текста:  
 
1. Заявление за комплексно разрешително на “.........................”; 
2. Приложение към заявление за издаване на комплексно разрешително на 

“.............……..”; 
 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 3 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
 

Копие:     Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
МОСВ 

 
Относно:  Процедура по издаване на комплексно разрешително на …………............... 

 
Уважаeми/а г-н/г-жо ……………........................., 

Във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни 
разрешителни, моля  да потвърдите вашата готовност да предоставите достъп до площадката 
на……………………, както и да осигурите присъствието на длъжностните лица, отговарящи за 
опазването на околната среда, както и на други специалисти, според възникналите въпроси в 
периода от  ……………..до ………../………...…..г..  

В посещението ще вземат участие експерти от Изпълнителната агенция по околна 
среда, РИОСВ, гр. ………..., и Басейнова дирекция ….…………., гр. ……………  

Проектът на програмата за посещението и въпросите, които ще бъдат обсъждани, са 
приложени към писмото.  

За становище по приложената програма: Име/Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
                    тел.: …………………., факс: ………................... 

     
Приложение, съгласно текста: 
1. Проект на програма за работа при посещение на площадката на ……. – 1 бр. 
2. Въпроси относно Заявление за издаване на комплексно разрешително на .....-1 бр.  

     
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 4 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
 
 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 
 

Относно: Проверка на заявление за издаване на комплексно разрешително на  
............................................. 

 
 
Уважаеми/а г–н/г-жо .........................................., 

 
Напомняме Ви, че, срокът за представяне на становище по горецитираното 

заявление съгласно писмо наш №............................, е ………………/……………….  
При неспазване на определения срок считаме, че нямате забележки по 

предоставената Ви документация.  
 

 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 5 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...……........................……... 
Изпълнителен директор на .................................... 
 

Копие:   Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на Дирекция “Превантивна дейност”, 
МОСВ 
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 

 
Относно: Допълнително необходима информация към заявление за издаване на 

комплексно разрешително на “……………………”, съгласно Наредбата за реда 
и условията за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и 
експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени 
инсталации и съоръжения (ПМС № 62 от 12.03.2003г.) 

 
Уважаeми г-н/г-жо........................, 

На основания на чл. 10, ал. 4 от Наредбата, Ви уведомяваме, че цитираното по-горе 
заявление е необходимо да бъде допълнено с информация, съгласно указанията, приложени 
към настоящото писмо. 

Допълненото заявление трябва да бъде представено в Изпълнителната агенция по 
околна среда в срок не по-късно от ……………..……….г. 

Обръщаме Ви внимание, че съгласно разпоредбите на чл.11, ал. 4 от Наредбата, при 
неспазване на срока за представяне на допълненото заявление (представяне на допълнителна 
информация) или в случай, че информацията не отговаря на изискванията на Наредбата, 
процедурата за издаване на комплексно разрешително ще бъде прекратена. 

За сведение приложено изпращаме Ви копие от протокол ……..г. от извършената 
проверка на място на …………, който е необходимо да бъде приложен към допълненото 
заявление. 

За контакти по процедурата: Име Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
                                               тел.: …………………., факс: ………................... 

Приложение, съгласно текста:  
1. Указания за допълнително необходима информация към заявление за издаване на 

комплексно разрешително на …………………….. 
2. Копие от протокол ……….г. от проверка на място на …………………  

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 5.1 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
 

Копие:   Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на Дирекция “Превантивна дейност”,  
МОСВ 
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 

 
Относно: Срок за допълване на заявление за издаване на комплексно 

разрешително на инсталация/съоръжение “……………………”  
 

Уважаeми г-н/г-жo........................, 
 

Напомняме Ви, че срокът за представяне на допълненото заявление за издаване 
на комплексно разрешително (допълнителната информация към гореспоменатото 
заявление), определен в писмо наш № ……………/……….г. е ………………г.  

Съгласно разпоредбите на чл.11, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
издаване на комплексни разрешителни при неспазване на срока за представяне на 
допълненото заявление (представяне на допълнителна информация) или в случай, че 
информацията не отговаря на предоставените Ви указания ще Ви бъде отказано 
издаване на комплексно разрешително. 

За контакти по процедурата: Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
                                               тел.: …………………., факс: ………................... 
 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 

Метдика за издаване на комплексни разрешителни 65



Министерство на околната среда и водите 

 

                                  ( Актуализирано 2006г.) Писмо № 6 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
 

Копие:   Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова Дирекция 
....................................., гр. ............. 

 
 

Относно:  Допълване на заявление за издаване на комплексно разрешително на 
………………………………. 

 
  

Уважаeми/а г-н/г-жо …………………………., 
 

Във връзка с горепосоченото, Ви уведомяваме, че представеното заявление 
отговаря на изискванията на приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за 
издаване на комплексни разрешителни. 

В изпълнение на чл.11, ал.1 от тази наредба, следва в срок до……………………. 
да представите два екземпляра на хартия и един на електронен носител от 
окончателния вариант на заявлението в Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС), отдел "Разрешителни" като подпечатате на всяка страница копията на 
хартиен носител (в 2 екз.) .  

Предвид предстоящото обявяване на обществен достъп до заявлението, в 
посочения по-горе срок, трябва да предоставите екземпляр/и от заявлението и 
протокола от извършената проверка в съответната/ите община/и по местонахождение 
на инсталацията.  
 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия)
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 6.1 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. .................. 
 

 
        

Относно:  Заявление за издаване на комплексно разрешително на 
………………………………. 

 
  

Уважаeми/а г-н/г-жо …………………………., 
 

Във връзка с горното, приложено Ви изпращаме екземпляр на хартиен 
носител от допълненото заявление за издаване на комплексно разрешително на 
............................................  

  
 Приложение, съгласно текста. 
 

 
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 6.2 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                              

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция .................. 
 

 
        

Относно:  Заявление за издаване на комплексно разрешително на 
………………………………. 

 
  

Уважаeми/а г-н/г-жо …………………………., 
 

Във връзка с горното, приложено Ви изпращаме екземпляр на електронен 
носител от допълненото заявление за издаване на комплексно разрешително на 
............................................  

  
 Приложение, съгласно текста. 
 

 
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 
 (Отменено: Актуализация 2006г.) Писмо № 7 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                              

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
Копие: Г-н/г-жа 
............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. .................. 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова Дирекция 
....................................., гр. ............. 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Дирекция ......................... 
МОСВ 
(Органите, които издават разрешение 
за строеж) 

 
 
Относно: Заповед за прекратяване на процедура по издаване на комплексно 

разрешително на ………………………………. 
 

Уважаeми/а г-н/г-жо …………………………., 
 

В изпълнение на чл.11, ал.4 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ПМС 
№62/12.03.2003г.) приложено Ви изпращаме копие от Заповед № …………. от 
…………….г. на Изпълнителния директор на ИАОС за прекратяване на процедура по 
издаване на комплексно разрешително на ……………………….. 
 

Приложение, съгласно текста: 
Копие от Заповед № ……………/…………..г. – 1екз. 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 
 
Изготвил:……………………… 
(длъжност, име, фамилия) 
Съгласувал :…………………. 
(началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 
Парафирал: …………………….. 
(директор на дирекция “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
 

 Писмо № 8 
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Министерство на околната среда и водите 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Кмет на община 
......................................... 

Копие:   Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. .................. 
Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 

  
 
Относно: Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно 

разрешително на ………………………………….. 
 
  
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……........................, 

Във връзка с чл. 126 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, 
ал. 2 от Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни, 
моля да публикувате в един местен вестник съобщение, следвайки приложения 
образец. 

Съобщението е необходимо да бъде публикувано най-късно до 
…......…….…………г. 
Документацията трябва да бъде предоставена при условията на равнопоставеност на 
обществен достъп в периода от ………….. до …………………….г.  

Получените писмени становища се изпращат до Изпълнителната агенция по 
околна среда, отдел “Разрешителни” на адрес: ИАОС, бул. “Цар Борис ІІІ”, № 136, ПК 
251, 1618 София. 

 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 
Изготвил:………………………        
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

Приложение, съгласно текста: 
 

Съобщение 
на община …………………… 

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ……………… 
……….. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен 
ден в периода от …………………. до ………………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………………………… в Изпълнителната агенция по околна среда 

(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 
      За контакти и становища: 
      Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС , тел.: ……………………... 
      Име /Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 
 

Метдика за издаване на комплексни разрешителни 71



Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 9 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
……………………………… 
МОСВ 
 

 
Относно:  Публикуване на съобщение за обществен достъп до заявление за 

издаване на комплексно разрешително на ………………………………. 
 
 Уважаeми/а г-н/г-жо .................................., 
 

Във връзка с горепосоченото и в изпълнение чл.126 от Закона за опазване на 
околната среда, моля в срок до…………………….. да публикувате в един национален 
ежедневник и на Интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите 
съобщение, съгласно приложението към писмото. 

 
 
ИЗП. ДИРЕКТОР: 

 
Изготвил:………………………        
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
 
 
Приложение, съгласно текста: 
 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание на чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ……………… 
……….. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от…………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ………………………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. 

София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 
За контакти и становища: 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………...;  
Име /Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 
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 Писмо № 10  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
 
До 
Редакцията на  
Вестник “…………………...…………...” 
Отдел “.........................................” 

 
 
 
Относно: Публикуване на съобщение за обществен достъп  

 
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……........................, 
 

Моля да публикувате приложеното към настоящото писмо съобщение на 
Министерство на околната среда и водите в делничен ден между 
………………./………..г. и …………../…………..г. 

 
       
 

ЗАМ. МИНИСТЪР: 
 
Изготвил:………………………        
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ ППЗ”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “ПД”, име, фамилия) 
 
Приложение: 
 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание на чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ……………… 
……….. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от…………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ………………………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. 

София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 
За контакти и становища: 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………...;  
Име /Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 

 



 

 
 Писмо № 11 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
…………………...…………......... 
…………………...…………......... 
…………………...…………......... 

 
Относно: Процедура по чл. 117, ал. …. от Закона за опазване на околната 

среда за  издаване на комплексно разрешително на 
………………………… 

 
 

Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 
 

Във връзка с горепосоченото Ви уведомяване, че е открит обществен достъп до 
заявлението за издаване на комплексно разрешително на …………………… 

Документацията е на разположение на интересуващите се в периода от 
………….. до …………../………..г. в: 

1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………………… в Изпълнителната агенция по околна среда, гр. 

София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 
 

За контакти по процедурата: Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
 тел.: …………………., факс: ………................... 

                              e-mail: …………….@………………… 
 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
 

 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 

 



 

 
 

 Писмо № 12 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. .................. 
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова Дирекция 
....................................., гр. .............  
 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
Относно:  Становище/а от обществен достъп до заявление за издаване на 

комплексно разрешително на …………………….  
 
Уважаeми/а г-н/г-жо ……………........................., 
 

Във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни, моля в срок до ………/…………..г. за отговор по 
приложеното/ите становище/а от проведен обществен достъп до горецитираното 
заявление.   

За контакти по процедурата: Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
   тел.: …………………., факс: ………................... 

                                      e-mail: …………….@………………… 
 
Приложение, съгласно текста: 
1. Становище №…………… на ………………. – 1 бр. 
2. Становище №…………… на……………….. – 1 бр. 

       
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
 

 

 



Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 13 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г-н/Г-жа ............................................... 
Изпълнителен Директор на 
...............…………………...…………... 

 
    
 

Относно:  Становище/а от обществен достъп до заявление за издаване на 
комплексно разрешително на …………………….  

 
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……………........................., 
 

Във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни, моля в срок до ………/…………..г. за отговор по 
приложеното/ите становище/а от проведен обществен достъп до горецитираното 
заявление.   

(Името и данните на автора бяха заличени предвид писменото му изискване за 
това.) 

За контакти по процедурата: Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
  тел.: …………………., факс: ………................... 

                                e-mail: …………….@………………… 
 
 
Приложение, съгласно текста: 
1. Становище №…………… 
2. Становище №…………… 

       
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
 

 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 14 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г-н/Г-жа ............................................... 
Изпълнителен Директор на 
...............…………………...…………... 

 
 
 

 
Относно:  Процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла на 

чл.117, ал.1 на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) на 
................................................... 

 
Уважаeми/а г-н/г-жо ………......................., 

 
Във връзка с горепосоченото и съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда и 

условията за издаване на комплексни разрешителни приложено изпращаме Ви по 
електронна поща на адрес ………….@…………. проект на комплексно разрешително на 
................................................... 

В съответствие с чл. 15, ал. 5 от горепосочената Наредба можете да представите 
Вашите  забележки, разяснения и възражения по проекта в срок до 
…………………./……………….г.. 

Напомняме Ви, че на основание чл. 15, ал. 4, в периода от …………… до 
…………….. е обявявен обществен достъп до проекта на комплексно разрешително.  

 
Приложение, съгласно текста: 
Проект на комплексно разрешително на ……….................…………. 

 
  
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 15 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                              

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Кмет на община ..................................... 
 

Копие:  Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен Директор на ................................ 

 
Относно:  Обявяване на обществен достъп до проект на комплексно 

разрешително на        ………………………………….. 
 

Уважаeми/а г-н/г-жо ......……................., 
 

Приложено изпращаме Ви проект на комплексно разрешително на ………………. 
Във връзка с чл. 126 от Закона за опазване на околната среда, моля да осигурите 

при условията на равнопоставеност обществен достъп до проекта в периода от 
………….. до ………/……………г. 

В изпълнение на чл. 15, ал.4 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни е необходимо да оповестите  съобщение, следвайки 
приложения образец.  

Получените писмени становища е необходимо да се изпращат до 
Изпълнителната агенция по околна среда на адрес: 1618 София, Бул. “Цар Борис ІІІ”, 
№ 136, ПК 251. 

 
Приложение:  
1. Проект на комплексно разрешително на ……………………… 
2. Образец на съобщение: 

 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Приложение:  
 
 

Съобщение 
на община ……………………… 

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до проект на комплексно разрешително на ……...........………………….. 
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от …………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, 

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж, от……. до …….часа. 
За контакти и становища: 
Име/Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:……………… 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: …………...;  

 

 



Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 16 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
................................................................... 
МОСВ 

 
 

Относно:  Публикуване на съобщение за обществен достъп до проект на 
комплексно разрешително на  ………………………………. 

 
 Уважаeми/а г-н/г-жо .................................., 
 

Във връзка с горепосоченото и в изпълнение чл.126 от Закона за опазване на 
околната среда моля в срок до……………………..да публикувате на Интернет-
страницата на Министерството съобщение съгласно приложението към писмото. 

 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
 
 
Приложение, съгласно текста: 
 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до проект на комплексно разрешително на ………………...............………..  
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в 
периода от …………. до………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………… в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. 
София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа. 

За контакти и становища: 
Име/Фамилия – отдел ”…………”, община …………...., тел.:………………; 
Име /Фамилия – отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………... 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 17 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
 
До 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

 
 

Относно: Процедура по чл. 117, ал. …. от Закона за опазване на околната 
среда за издаване на комплексно разрешително на …………………… 

 
 
Уважаeми/а г–н/г-жо .................................., 

 
Във връзка с горепосоченото Ви уведомяване, че е открит обществен достъп до 

проект на комплексно разрешително на ……………………   
Документацията е на разположение на интересуващите се в периода от 

………….. до …………../………..г. в: 
1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа; 
2. ……………………………….. в Изпълнителната агенция по околна среда, гр. 

София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от……. до …….часа 
За контакти по процедурата: Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  

тел.: …………………., факс: ………................... 
                            e-mail: …………….@………………… 

 
 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

 
 

 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 18 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на РИОСВ, гр. ..................................... 
 

 Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция  
..........................., гр. ................................ 

 
 

Относно:  Становище/а от обществен достъп до проект на комплексно 
разрешително на …………………….  

 
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……………........................., 
 

Във връзка с чл. 15, ал. 7 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
комплексни разрешителни, моля в срок до ………/…………..г. за Вашия отговор по 
приложеното/ите становище/а от обществен достъп до горецитираният проект на 
комплексно разрешително.   

За контакти по процедурата: Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
  тел.: …………………., факс: ………................... 

                                 e-mail: …………….@………………… 
 
 
Приложение, съгласно текста: 
1. Становище №……………на ……………. – 1 екз. 
2. Становище №……………на ……………. – 1 екз. 

       
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
 

 
 
Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 19 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                              

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Дирекция .......................
МОСВ 
 
Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 
 

   
Относно:  Процедура по чл. 117, ал. …. от Закона за опазване на околната 

среда за  издаване на комплексно разрешително на 
………………………… 

 
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……………........................., 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл.15, ал.7 от Наредбата за условията и 
реда за издаване на комплексни разрешителни на …………/………….г. от …… часа в 
сградата на ……………., ул. ……….. №….., стая №…. ще се проведе среща за 
обсъждане на получените в резултат от обществения достъп до проекта на комплексно 
разрешително становища.  

За контакти и потвърждаване на участие: Име/Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС  
             тел.: ………………., факс: …................... 

                                                      e-mail: …………….@………………… 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
 

Изготвил:……………………… 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласували :…………………. 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 

        …………………….. 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 

 Писмо № 20 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Дирекция .......................
МОСВ 
 
Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 
 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
Относно:  Процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла 

на чл.117, ал.1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на 
................................................... 

 
Уважаeми/а г-н/г-жо ………......................., 

За сведение приложено изпращаме Ви копие от паметна записка (протокол) № 
……………../………. от проведена среща за обсъждане на становища  по  проект на 
комплексно разрешително на …………………………. съгласно чл.15, ал.4 и ал.5 от 
Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни. 

Приложение, съгласно текста: 
Копие от паметна записка (протокол) № ……………./……………г. – 1 екз. 

 
    С уважение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
Изготвил: 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласувал : 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 
Парафирал: 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 21 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
1618,  София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  955 90 11   Факс  955 90 15                               

e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int
:

 ;  www.nfp-bg.eionet.eu.int/ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Изпълнителен директор на 
......................................... 
 

Копие:   Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Дирекция .......................
МОСВ 
 
Г-н/г-жа ............................................. 
Директор на РИОСВ, гр. ..................  
 
Г–н/Г-жа …………………...…………... 
Директор на Басейнова дирекция 
....................................., гр. ............. 
 

Относно:  Процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл.117, 
ал.1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на 
................................... 

 
Уважаeми/а г-н/г-жо ………......................., 

 
Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, е необходимо в срок до ..................... да представите в Изпълнителната агенция 
по околна среда 3 екземпляра на актуализирана програма за привеждане в съответствие, 
съобразена с обхвата на приложение № 4 от тази наредба.  

Програмата трябва да включва мерки за привеждане в съответствие и срокове за тяхното 
изпълнение, съгласно приложението към писмото.  

Обръщаме Ви внимание, че в случай на неизпълнение на горното може да се счита, че 
оператора не осигурява необходимите условия по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Наредбата, 
поради което може да му бъде отказано издаването на комплексно разрешително на основание 
чл. 123, ал.4 от ЗООС. 

 
Приложение, съгласно текста: 
Мерки, които да бъдат включени в актуализирана програма за привеждане в 

съответствие на ............................................. 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
Изготвил: 
     (длъжност, име, фамилия) 
Съгласувал : 
      (началник - отдел “ Разрешителни”, име, фамилия) 
Парафирал : 
      (директор на дирекция  “Мониторинг на околната среда”, име, фамилия) 
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 (Допълнено, 2006г.)Писмо № 21.1  
РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
Министър на околната среда и водите 

 
      

Относно:  Предложение за издаване на комплексно разрешително по смисъла на 
чл.117, ал. 1 на ЗООС на ……………………. 

 
Уважеми/а г-н/г-жо …………………………, 

 
 Въз основа на взето Решение …………../………….г. от проведени консултации с 
оператора на ……………… и съгласно чл. 16, ал.1 на Наредбата за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС 
№278/20.12.2005г.) Ви  
 

ПРЕДЛАГАМ 
 

 Да издадете комплексно разрешително на ………………………………. Приложено Ви 
изпращам следните документи: 
 

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително, подпечатано на всеки 
лист с официалния печат на оператора – 1 екзeмпляр; 

2.  Протокол от проведени консултации с оператора – оригинал – 1 екзeмпляр; 
3. Решение за издаване на комплексно разрешително – оригинал – 3 екзeмпляра, 

единият от които е съгласуван на обратната страна от началника на отдел 
”Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” (“РКПКЗ” 
на ИАОС) и изпълнителния директор на ИАОС; 

4 Комплексно разрешително: заглавна страница – оригинал – 3 екзeмпляра, 
единият от които е съгласуван на обратната страна от началника на отдел ”РКПКЗ” и 
изпълнителния директор на ИАОС и текст на разрешителното – 1 екзeмпляр, подписан 
на всеки лист от координатора по комплексното разрешително и от началника на отдел 
”РКПКЗ”;  

5 Техническа оценка към комплексното разрешително – 1 екзeмпляр, подписана 
на всеки лист от координатора по комплексното разрешително. 
  

Приложение: съгласно текста.   
 
       С уважение, 

ИЗП. ДИРЕКТОР: 
/………………………../ 

Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “………..”) 

Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “……….”) 
      ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “…………….”)  
 

 



Министерство на околната среда и водите 

 (Допълнено, 2006г.) Писмо № 21.2  
РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
Министър на околната среда и водите 

 
      

Относно:  Предложение за отказ от издаване на комплексно разрешително по 
смисъла на чл.117, ал. 1 на ЗООС на ……………………. 

 
Уважеми/а г-н/г-жо …………………………, 
 

1. Поради това, че допълненото заявление за издаване на комплексно 
разрешително не отговаря на изискванията за обхват и съдържание и на основание чл. 
11, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 
(ПМС №62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС №278/20.12.2005г.) Ви   
 

Или 
 
 2. Поради невъзможност на оператора да осигури необходимите условия, които да 
гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона, съгласно чл. 16, 
ал. 2 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 
(ПМС №62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС №278/20.12.2005г.) Ви   
 

ПРЕДЛАГАМ 
 

 Да откажете издаване на комплексно разрешително на ………………………………. 
Приложено Ви изпращам следните документи: 
 

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително, подпечатано на всеки 
лист с официалния печат на оператора – 1 екз.; 

2. Доклад на изпълнителния директор относно причините за отказ за издаване на 
комплексно разрешително – оригинал – 1 екз.; 

3 Решение за неиздаване на комплексно разрешително – оригинал – 3 екз., 
единият от които е съгласуван на обратната страна от началника на отдел ”РКПКЗ” и 
изпълнителния директор на ИАОС.  
  

Приложение: съгласно текста.   
 
       С уважение, 

ИЗП. ДИРЕКТОР: 
/………………………../ 

Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “………..”) 

Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “……….”) 
      ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “…………….”)  
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Министерство на околната среда и водите 

 
 

Писмо № 22  
РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 
 
 

До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
Изпълнителен Директор на 
................................ 

Относно: Решение № ………………./……….г. на Министъра на околната среда и 
водите за издаване/отказ от издаване на комплексно разрешително на 

……………………. 
 
 

Уважаеми/а г-н/г-жо …………………………, 
 
На основание чл. 17 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни приложено изпращаме Ви в оригинал решение № …………/………..г. на 
Министъра на околната среда и водите за издаване/отказ от издаване на 
комплексно разрешително на …………………… и заявление за издаване на комплексно 
разрешително. 

Приложение, съгласно текста: 
1. Решение № …../…….г. на Министъра на околната среда и водите - 1 екз. 
 

С уважение, 
ЗАМ. МИНИСТЪР 

 
 
Изготвил:…………………. 
(Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
(Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
……………….. 
(Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”) 
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Министерство на околната среда и водите 

 
 

Писмо № 23  
РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
Изпълнителен Директор на 
ИАОС 

Относно: Решение № ………………./……….г. на Министъра на околната среда и 
водите за издаване на комплексно разрешително на ……………………. 
 
 
 

Уважеми/а г-н/г-жо …………………………, 
На основание чл. 17 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на 
действащи промишлени инсталации и съоръжения (ПМС №62/12.03.2003г.) приложено 
изпращаме Ви в оригинал: 

1. Решение № ………………/……..г. на Министъра на околната среда и водите за 
издаване/отказ от издаване на комплексно разрешително на …………………… - 1 
екз; 
   2. Заявление 

3. Протокол № …………/…………г. от консулатации. 
4. техническата оценка 

 
Приложение, съгласно текста. 

 
 
С уважение, 

ЗАМ. МИНИСТЪР 
Изготвил:…………………. 
(Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
(Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
……………….. 
(Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метдика за издаване на комплексни разрешителни 89



Министерство на околната среда и водите 

 
 
 

Писмо № 24  
РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
Директор на  
РИОСВ, гр. ................................. 

 
 
 Относно: Процедура по издаване на  комплексно разрешително на ……………. 

 
  

Уважеми/а г-н/г-жо …………………………, 
 

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни приложено изпращаме Ви в оригинал решение № 
………………….. на Министъра на околната среда и водите за издаване/отказ от 
издаване на комплексно разрешително на ………………;  
 
  
Приложение, съгласно текста.   
 
     

С уважение, 
 
 

ЗАМ. МИНИСТЪР 
          

 
 
 
 
Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
  ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”)  
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 25  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
 
 
До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
Директор на Басейнова дирекция 
........................., гр. ............................. 

 
      
 Относно: Процедура по издаване на  комплексно разрешително на ……………… 

 
  

Уважаеми/а г-н/г-жо …………………………, 
 

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни приложено изпращаме Ви копие от решение № 
………………….. на Министъра на околната среда и водите за издаване/отказ от 
издаване на комплексно разрешително на ……………….  
  
 

Приложение, съгласно текста.   
 
     

С уважение, 
                            ЗАМ. МИНИСТЪР 

          
 
 
 
Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
  ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”)  
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 26.а  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Редакцията на  
Вестник “.....................................” 
Отдел “.........................................” 

 
 
Относно: Публикуване на съобщение за издадено комплексно разрешително  

 
  
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……........................, 
 

Моля да публикувате приложеното към настоящото писмо съобщение на 
Министерство на околната среда и водите в делничен ден между 
………………./………..г. и …………../…………..г. 

 
 
С уважение, 

      ЗАМ. МИНИСТЪР 
 
Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
  ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”)  

 
 
Приложение: 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание на чл. 120 от Закона за опазване на околната среда с решение № 
………/………г. на Министъра на околната среда и водите е издадено комплексно 
разрешително по чл. 117, aл….. на …………………..  
Документите се съхраняват в: 
4. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), отдел “Разрешителни”,  
адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, стая №….. 

За контакти: 
Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС ,тел.: ……………………...;  

Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществената 
информация. 
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 26.б  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Редакцията на  
Вестник “.....................................” 
Отдел “.........................................” 

 
 
Относно: Публикуване на съобщение за отказ от издаване на комплексно 

разрешително  
 
 Уважаeми/а г-н/г-жо ……........................, 
 

Моля да публикувате приложеното към настоящото писмо съобщение на 
Министерство на околната среда и водите в делничен ден между 
………………./………..г. и …………../…………..г. 

 
 
С уважение, 

      ЗАМ. МИНИСТЪР 
Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
  ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”)  

 
 
 
 
Приложение: 
 

Съобщение 
на Министерство на околната среда и водите 

На основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда с решение № 
………/………г. на Министъра на околната среда и водите е отказано издаване на 
комплексно разрешително по чл. 117, aл….. на …………………..  
За контакти: 
Име /Фамилия - отдел “Разрешителни”, ИАОС, тел.: ……………………...  
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Министерство на околната среда и водите 

 
 Писмо № 27  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
Изх. №……………………… 
София, …………./………..г. 

 
До 
Г-н/Г-жа ..................................... 
...................................................... 
 
(Органите, които издават разрешение за 
строеж) 

 
 Относно: Разрешение за строеж на ………………….. 

 
  

Уважаеми/а г-н/г-жо …………………………, 
 

Във връзка с изпълнение на чл.118 от Закона за опазване на околната среда Ви 
уведомяваме, че с решение № ………………./………………..г. на Министъра на околната 
среда и водите беше отказано издаване на комплексно разрешително на 
……………………  
 
 Приложение: 
 Копие на Решение № ………………./………………г. за отказ от издаване на 
комплексно разрешително на………………………… -    
 
     

С уважение, 
               ЗАМ. МИНИСТЪР 
          

 
 
 
Изготвил:…………………. 
          (Име, Фамилия, длъжност, отдел “ППЗ”) 
Съгласувал:………………. 
          (Име, Фамилия, Началник отдел “ППЗ”) 
  ……………….. 
           (Име, Фамилия, Директор “Превантивна дейност”)  
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Министерство на околната среда и водите 

 
                                                                             (Актуализация, 2006г.) Писмо № 28а  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  
 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

  

Изх. № ………..……..….. 
гр. София, …….. ………… г. 

ДО  
 
Г-н ………………………. 
Изпълнителен директор на  
“…………………………………. 
 
 

Копие:   Г-н …………………………… 
Директор на РИОСВ, гр. …………….. 
 
Г-н ……………………………….. 
Директор на Басейнова дирекция 
……………………………………. 

 
 

Относно: Комплексно разрешително на …………………………………. 
 
 

Уважаеми господин ……………………,  
 

Във връзка с горното Ви уведомяваме за следното: 
Съгласно чл. 127, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

издаденото комплексно разрешително (КР) влиза в сила на петнадесетия ден след 
оповестяването му чрез средствата за масово осведомяване в случай, че в този срок 
същото не се обжалва. 

В изпълнение на горецитираната разпоредба на ЗООС Министерство на 
околната среда и водите оповести издаването на КР на …………………на 
………………… г. във вестник ……………….. и в резултат същото е влязло в сила на 
………………… г.  

На основание на горното, считаме че първият Годишен доклад по околна среда 
следва да бъде представен …………………………. до 31.03………. г. и да обхваща 
дейностите по изпълнение на условията на КР за …………… г. 

 
С уважение,  

 
 ЗАМ. МИНИСТЪР: 

 
 
 
 

Изготвил: …………………….….…. 
 

Съгласувал: …………………….….. 
/ началник на отдел “ППЗ”/ 
 
…………………………. 

                      / директор на дирекция “ПД/ 
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Министерство на околната среда и водите 

 
                                                                            (Актуализация, 2006г.) Писмо № 28б   

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  
 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

  

Изх .  №:  ……….…..  
София, .……... …………….. г. 

ДО  
Г-н ………………………………. 
Изпълнителен директор на 
………………………………….. 
 
Г-н ……………………………… 
Директор на РИОСВ, …………. 

Копие:    Г-н ………………………… 
Директор на басейнова дирекция 
……………………………………… 
 
 

Относно: Комплексно разрешително на „………………………………. 
 
 

Уважаеми господин  ………………..., 
  

Във връзка с горното Ви уведомяваме за следното: 
Съгласно чл. 127, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

Решението за неиздаване на комплексно разрешително (КР) влиза в сила на 
петнадесетия ден след оповестяването му чрез средствата за масово осведомяване в 
случай, че в този срок същото не се обжалва. 

В изпълнение на горецитираната разпоредба на ЗООС Министерство на околната 
среда и водите оповести неиздаването на КР на ……………. на …………….. във 
вестник ………………………. и в резултат същото е влязло в сила ………………...  

Обръщаме Ви специално внимание, че съгласно § 11, ал. 1, т. 2 ЗООС крайният 
срок за издаване на КР на всички оператори на действащи инсталации и 
съоръжения (по Приложение 4 ЗООС) е 30.10.2007г. В тази връзка съответните 
РИОСВ следва да направят предписание за подаване на заявление в ИАОС за 
издаване на КР, не по-късно от 01.10.2006г., предвид технологичното време, 
необходимо за издаване на разрешителното в предвидения от Закона срок. 

В периода до издаване на комплексно разрешително РИОСВ извършва контрол за 
спазване на установените с нормативната уредба по околна среда изисквания по 
общия ред. 

 
С уважение,  

 
 ЗАМ. МИНИСТЪР: 

Изготвил: …………………….….…. 
 

Съгласувал: …………………….….. 
/ началник на отдел “ППЗ”/ 
 
…………………………. 

                      / директор на дирекция “ПД/ 
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Министерство на околната среда и водите 

 ППррииллоожжееннииее  №№  77..11  
ООббррааззеецц  ннаа  рреешшееннииее  №№  11  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ   
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ …../…………г. 

 
 

На основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.16, 
ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 
(ПМС №62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС №278/20.12.2005г.) 
 
 

издавам 
 
Комплексно разрешително на:  ………………………………………………… 
Оператор:          ………………………………………………… 
Адрес:            ………………………………………………… 
Булстат:           ………………………………………………… 
 
за експлоатация / изграждане и експлоатация(в случай на нова или съществена 
промяна на съществуваща инсталация)  на следните промишлени инсталации и 
съоръжения: 
 

1. Инсталация за …………………. - т…от Приложение 4 на ЗООС; 
2. Инсталация за …………………. - т…от Приложение 4 на ЗООС; 

 
при условията на разрешително № 57/2005г., приложение № 1 към решението. 
Дата на подписване:                   Подпис: 
 
 
 
 
                                                                                           ………………………………….. 

 
 
 

                                                                             Министър на околната среда и водите 
 
 
 
Решението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното 
производство и Закона за върховния административен съд. 
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 ППррииллоожжееннииее  №№  77..11  
ООббррааззеецц  ннаа  рреешшееннииее  №№  22  

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ   
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ …../…………г. 

 
 

На основание чл.123, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
чл.16, ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (ПМС №62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС №278/20.12.2005г.) 
 
 

не издавам 
 
Комплексно разрешително на:  ………………………………………………… 
Оператор:           ………………………………………………… 
Адрес:            ………………………………………………… 
Булстат:            ………………………………………………… 
 
за експлоатация / изграждане и експлоатация(в случай на нова или съществена 
промяна на съществуваща инсталация)  на следните промишлени инсталации и 
съоръжения: 
 

3. Инсталация за …………………. - т…от Приложение 4 на ЗООС; 
4. Инсталация за …………………. - т…от Приложение 4 на ЗООС; 
 

 
 
Дата на подписване:                  Подпис: 
 
 
 
 
 
                                                                                  ………………………………….. 

 
 
 

                                                                  Министър на околната среда и водите 
 
 
Решението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното 
производство и Закона за върховния административен съд. 

 



 

 
Приложение 8: Органи, участващи в процедурата по издаване на разрешителното 
 
Указания за използване на настоящия списък 
В списъка са изброени компетентните органи, както и тези, които могат да участват в процедурата, заедно с техните 
задължения и съответните документи, които операторът трябва да включи към заявлението си. С помощта на 
настоящия списък експертите, отговорни за издаване на разрешителното, могат да отбелязват в колона 3 тези органи / 
становища, които са необходими в конкретния случай (както и тези, които не са). В последващите колони може да се 
документира в кои случаи е необходимо представянето на липсващи становища – с цел обзор. В колони 4-6 следва да 
се вписват бележки само, ако в колона 3 е било отбелязано 'не'. 
В случай на липса на важно становище, което не може да бъде представено по време на процедурата за издаване на 
разрешително, представянето му може да се изиска чрез условие в разрешителното. С цел запазване на контрола 
съответният номер на условието следва да бъде вписан в колона 6. 
 
Компетентни органи, участващи в процедурата за издаване на комплексно разрешително (КР) 
 
 Компетентен 

орган 
Становище, което да се 
представи по време на про-
цедурата за издаване на КР 

Представени 
документи 
Д = да, Н = не, 
HH = не e необх. 

Следва да 
се предста-
вят до 
(дата) 

No / Дата 
на документа 
/становището

№ на 
условието 
в КР 

Бележки 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. РИОСВ Становище: 

- по пълнотата на заявлението; 
- по проекта на КР.  

     

3. Басейнова 
Дирекция 

Становище: 
- по пълнотата на заявлението; 
- по проекта на КР. 

     

3. Дирекции на 
МОСВ 

Становище: 
- по проекта на 
разрешителното. 

     

 Участващ 
орган 

Включени в заявлението 
становища на заинтересувани 
страни 

     

1.  Компетентни за 
проектирането и 
строителството 
органи (община) 

Ако е необходимо: становище, 
за което операторът 
кандидатства преди подаване 
на заявлението 
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2.  ХЕИ Становище за хигиенно-
защитните зони в околността 

     

3. ВиК Договори, съдържащи условия 
за заустване на отпадъчни води 
в канализационната система 

     

4. Инспекция по 
труда 

Становище по отношение 
условията на труд (трудова 
среда) 

     

5. Гражданска 
отбрана 

Издава писмо за съгласуване 
на аварийните планове; 
Контрол на опасни вещества 

     

6. Противопожар-
на защита 
 

Издава писмо за съгласуване 
на аварийните планове; 
Контрол на условията за борба 
с огъня 

     

7. Държавен 
технически 
контрол 

Окончателно приемане на 
сгради; Издаване на 
разрешителни за въвеждане в 
експлоатация 

     

8. Министерство 
на земеделието 
и горите 

Ако е необходимо: Становище 
по компетентност, за което 
операторът кандидатства преди 
подаване на заявлението 

     

9 Национална 
служба за 
защита на 
природата към 
МОСВ  

Ако е необходимо: Становище 
по компетентност, за което 
операторът кандидатства преди 
подаване на заявлението 

     

10
. 

Община Отговаря за оповестяването и 
осъществяването на 
обществения достъп 
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	(актуализирано, 2006г.) Приложение 7: Образци на писма по пр
	Писмо
	Писмо № 1.1. (а)
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 1.1. (б)
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 1.2. (а)
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 1.2. (б)
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 2
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 3
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 4
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 5
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 5.1
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	( Актуализирано 2006г.) Писмо № 6
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 6.1
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 6.2
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	(Отменено: Актуализация 2006г.) Писмо № 7
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 8
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Съобщение
	на община ……………………
	На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда
	1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа;
	2. ……………………………………… в Изпълнителната агенция по околна среда 


	Писмо № 9

	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Съобщение
	на Министерство на околната среда и водите
	На основание на чл. 126 от Закона за опазване на околната ср
	1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа;
	2. ………………………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (И

	Съобщение
	на Министерство на околната среда и водите
	На основание на чл. 126 от Закона за опазване на околната ср
	1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа;
	2. ………………………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (И


	Писмо № 11

	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа;
	Писмо № 12
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 13
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 14
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 15
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Съобщение
	на община ………………………
	На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда
	1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа;
	2. ……………………. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)


	Писмо № 16

	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Съобщение
	на Министерство на околната среда и водите
	На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда
	1. Сградата на община ………………….., стая № ……, от……до……часа;
	2. ……………………… в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)


	Писмо № 17

	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 18
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 19
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 20
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Писмо № 21
	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
	Съобщение
	на Министерство на околната среда и водите
	На основание на чл. 120 от Закона за опазване на околната ср
	Документите се съхраняват в:
	Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), отдел “Разреш
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