
Предварителна информация Консултация преди подаване на заявлението 

Подготвяне и подаване на:
- Заявление (2х на хартия, 1х на елект-

ронен носител) (8/4)
- Програма за привеждане в съотв.

(8/6)
- Квитанция за платена такса (8/7)

→

←

Заявление + документи (2х на хартия, 1х електронен) до
компетентния орган (чл. 8): ИАОС (РИОСВ)
Потвърждаване на получаването (10/1)

Проверка подадено ли е заявлението в срок (чл.10)
Изпращане на заявлението до

↓ хартия ↓ хартия ↓ електр. носител
ИАОС-Отдел “Разр.”:
(въздух, води, отпа-
дъци, шум, др.)

РИОСВ Басейнова
Дирекция

Други **

Оценка на съответствието с Приложение 3 (чл.10)
Оценка становище становище становище
↓ ↓ ↓

Проверка на място (10/3) – ако е необходима
ИАОС РИОСВ Басейнова

Дирекция
Други **

(МОСВ)

→ Протокол (10/3)
↓ ↓ ↓

Получаване на становища по оценката 
Протокол от проверката на място
Допълване на документите (в рамките 

← Комбинирано писмо за липсващи документи/информ. (10/4)
→указание за допълв. на заявл.+протокол от пров. на място

на 30 дни) (10/4) ↓

Представяне на допълненото заявление → Допълнено заявление (+ Протокол от пров. на място)
Оценка на съответствието (11) 

Изготвяне на 2 екз. на хартия + 1 на
електр. носител от допълненото заявл.

←

→

A: Съответствие
Указание за предост. на още
екзепляри от заявл-то (11/1) 
→ Оконч. версия на заявл-то

B: Несъответствие / Нес-
пазен срок

Решение за прекратяване
на процедурата (11/4)

+ 1 или повече екземпляри за съответ-
ната/ите община/и

              

 (2x хартия+ 1x електр. файл)
Обява за заявлението и об-
ществ. достъп до него (11/2)   

         (инф. за трансгр. замърс. 11/3
                → МОСВ)

Община / общини
(1x хатия за всяка община)

Публ. на съобщението в
национален всекидневник

Публ. на съобщението в
местен всекидневник

Прочитане съобщението за общ. достъп:
във всекидневници (1 нац + 1 местен)



привеждане в съответствие
                         ↓
Консултации с всички засегнати страни (15/7) **

Участие в консултация МОСВ РИОСВ Басейн. дирекция Други **
↓

Протокол от консултациите
↓

Актуализация на програмата за при-
веждане в съответствие (ППС)

← Молба за актуализ. на програмата за прив. в съотв. (15/8)

Актуализирана ППС → Проверка на преразгледаната ППС ((15) + (16/3))
↓

Работна комисия при ИАОС
Последна проверка (вкл. становища, забележки) 

→ Предложение за решение:
→ Издаване на КР (16/1) или
→ (Отказ (16/2) (+ информ. до комп. за строеж ор-

ган))
↓ Решение

Министър на МОСВ/ Директор РИОСВ (120 ЗООС) издава
- Комплексно разрешително (17/1)
- Отказ от издаване на КР  

1 - Решение за издаване на КР (17/2) /
   - Отказ за издаване на КР

← КР (17/2, 17/3) + документи по заявлението
Оформяне на съобщение за решението и достъп до КР

2 Оригинал на заявлението
...(подпечатан .в ИАОС )

Съобщение

↓

КР
оригинал

↓

КР
 оригинал

↓

КР 
копие
↓

Решение
за отказ

↓ ↓
Изпълнение на условията в КР. Публикация

- мас-медии
- МОСВ –
Internet

ИАОС
(17/3)

РИОСВ
(17/3)

Басейнова
Дирекция

(17/3)

Орган за 
планиране
и строит.

Други**

       ↓
Съобщение за издаденото решение

в срок от 14 дни 127(2) ЗООС
→ Оповестяване на решението мас-

медиите: 127(2) ЗООС
Достъп до КР съгл. Закона за достъп до

информация
Обжалване на КР 127(3) ЗООС → ← Обжалване на КР: 127(3) ЗООС

Законови средства за обжалване

Чрез тази схема е направен опит да се илюстрират възможно най-ясно последователните стъпки при процедурата за издаване на комплексно разреши-
телно. Що се отнася най-вече до средната колона, представяща участващите компетентни органи, това не винаги е възможно в задоволителна степен.
Ето защо на читателя се препоръчва за допълнителни подробности да направи справка с Методиката за издаване на комплексни разрешителни.
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