
Административни услуги 

№ Вид Правно основание 
Необходими 
документи 

Такса и основание Техн. срок за изпълн. 

1. 

Издаване на Регистрационен 
документ за дейностите по 
събиране, транспортиране и/или 
временно съхраняване по чл. 12, 
ал. 4 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) 

чл.12, ал.4 от ЗУО, 
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

съгласно чл. 50 и 
чл. 51 ЗУО. 
заявление по 
образец 

180 лв., съгласно чл. 13 от  
Тарифа за таксите, които се събират в 
системата на министерството на околната 
среда и водите (,Приета с ПМС № 136 от 
13.05.2011 г.,  В сила от 20.05.2011 г.) 

14 дни 

2.1. 

Издаване на Разрешение за 
дейности, оползотворяване 
и/или обезвреждане на 
отпадъци, както и 
предварително третиране преди 
оползотворяване и/или 
обезвреждане по смисъла на § 1, 
т. 8 и 17 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО 

чл. 37 от ЗУО,  
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

съгласно чл. 38 и 
чл. 39 ЗУО. 
заявление по 
образец 

по 200 лв. за всяка площадка, съгласно 
чл. 12, ал. 1, т.1, и/или 
150 лв. за транспортиране на отпадъци в 
случаите по чл. 12, ал. 6 ЗУО, съгласно 
чл. 12, ал. 1, т.2 от Тарифа за таксите, които 
се събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,  В сила от 20.05.2011 г.) 

2 месеца 

2.2. 

Изменение и допълнение на 
издадено разрешение за 
дейности с отпадъци по чл. 37 от 
ЗУО 

чл. 45 от ЗУО, 
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

съгласно чл. 38 и 
чл. 39 на ЗУО, 
заявление по 
образец 

50 лв., съгласно чл. 12, ал. 3, 
по 200 лв. за всяка нова площадка съгласно 
чл. 12, ал.4, т.1, и/или 
150 лв. за транспортиране на отпадъци в 
случаите по чл. 12, ал. 6 ЗУО, съгласно 
чл. 12, ал. 4, т.2 от Тарифа за таксите, които 
се събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,  В сила от 20.05.2011 г.) 

1 месец 

2.3. 
Продължаване на срока на 
разрешение за дейности с 
отпадъци 

чл. 44 от ЗУО, 
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

чл. 44 на ЗУО. 
заявление по 
образец 

80 лв., съгласно чл. 12, ал. 2 от Тарифа за 
таксите, които се събират в системата на 
министерството на околната среда и водите 
(,Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.) 

1 месец 

2.4. 

Разрешение за доброволно 
прекратяване действието на 
разрешително за третиране на 
отпадъци 

чл.43, ал.3, т. 3 ЗУО, 
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

съгласно чл. 43, 
ал.3 от ЗУО,  
заявление по 
образец  

Няма 1 месец  

3. 
Издаване на Удостоверение по 
чл. 54, ал. 4, т. 3 от ЗУО за 
търговска дейност с ОЦЧМ 

чл. 54, ал. 4, т. 3 ЗУО,   
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

съгласно чл. 55 на 
ЗУО,  
заявление по 
образец 

250 лв., съгласно чл. 14, от Тарифа за 
таксите, които се събират в системата на 
министерството на околната среда и водите 
(,Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.) 

14 дни 

http://haskovo.riosv.com/files/OPASNI%20HIMICHNI%20VESTESTVA/Zaiavlenie%20Reg.dokument%20Waste50.doc
http://haskovo.riosv.com/files/OPASNI%20HIMICHNI%20VESTESTVA/Zaiavlenie%20Reg.dokument%20Waste50.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%201%20izdavane.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%201%20izdavane.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%204%20izmenenie%20i%20dopalnenie.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%204%20izmenenie%20i%20dopalnenie.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%203%20prodaljavane%20na%20sroka.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%203%20prodaljavane%20na%20sroka.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%202%20prekratyavane%20na%20deistvie.doc
http://haskovo.riosv.com/files/otpadaci%20ot%20opakovki%20doc/Obrazec%202%20prekratyavane%20na%20deistvie.doc
http://haskovo.riosv.com/files/zaivlenie_udostoverenie_55.doc
http://haskovo.riosv.com/files/zaivlenie_udostoverenie_55.doc


4.1. 

За съгласуване или 
утвърждаване на програма за 
управление на дейностите по 
отпадъците на лицата по чл. 29, 
ал. 1, т. 2 и 3 ЗУО 

чл. 29 ал.1, т.2 и 3 ЗУО, 
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

програма 

80 лв., съгласно чл. 15, т.1 от Тарифа за 
таксите, които се събират в системата на 
министерството на околната среда и водите 
(,Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.) 

14дни 

4.2 

За съгласуване или 
утвърждаване на програма за 
управление на дейностите по 
отпадъците на лицата по чл. 11, 
ал. 4, т. 1 ЗУО, изпълняващи 
задълженията си индивидуално 

чл. 29 ал.1, т.4 ЗУО, 
обн. ДВ бр.86/2003 г., … 
изм. ДВ. бр.33/2011г. 

програма 

200 лв., съгласно чл. 15, т.2 от Тарифа за 
таксите, които се събират в системата на 
министерството на околната среда и водите 
(,Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.) 

 

5. 

Утвърждаване на работни листи 
за класификация на отпадъци по 
чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 
1.04.2004 г. за класификация на 
отпадъците 

чл. 8, ал. 1 от Наредба 
№ 3 от 1.04.2004 г. за 
класификация на 
отпадъците 

работни листи за 
класификация на 
отпадъци 

Няма 1 месец 

6. 

Издаване на мотивирано 
становище за несъответствие на 
кода с вида на отпадъка, 
произхода, използваната 
технология, влаганите суровини 
и материали съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 
1.04.2004 г. за класификация на 
отпадъците 

чл. 8, ал. 1 от Наредба 
№ 3 от 1.04.2004 г. за 
класификация на 
отпадъците 

Заявление Няма 1 месец 

7. 

Заверяване на отчетни книги за 
образуване и/или третиране на 
отпадъците по чл. 25, ал. 1 от 
Закона за управление на 
отпадъците 

чл. 7, ал. 2 от Наредба 
№ 9  
ДВ бр. 95/2004 г. 

Отчетна книга Няма няма срок 

11. 

Издаване на Регистрационни 
карти на основание чл. 91, за 
екземпляри от видове по чл. 70, 
ал. 1 и т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие 
(ЗБР) 

чл. 91 от ЗБР 

Заявление, 
съгласно чл. 92 от 
ЗБР 
примерно 
заявление по 
образец 

Няма 

до 5 работни дни от 
постъпване на 

заявлението или 20 
работни дни при 
необходимост от 

проверка 

12. 

Регистрация на книги за 
изкупени, реализирани и 
налични количества билки по чл. 
12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 
г. за изискванията, на които 
трябва да отговарят 
билкозаготвителните пунктове и 
складовете за билки. 

чл. 31, ал. 2, т. 1 и т. 2 от 
ЗЛР 
(ДВ 29/2000г), 
Наредба № 5/2004г на 
МОСВ 
(ДВ 85/2004г.) 

чл. 31, ал. 2, т. 1 и 
т. 2 от ЗЛР 
(ДВ 29/2000г.)  
чл. 6 и чл. 8 от 
Наредба 
№5/2004г. на 
МОСВ  
(ДВ 85/2004г.) 

10 лв. .  съгласно Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.) 

до 14 дни от постъпване 
на уведомлението 

file:///D:\riosv\services.html
file:///D:\riosv\services.html


13. 

Издаване на Заповед за 
разпределение на количества 
билки под специален режим на 
опазване и ползване по чл. 10 от 
Закона за опазване на лечебните 
растения 

чл.10 от ЗЛР  
(ДВ 29/2000г) и Заповед 
РД-88 /16.02.2001 г. на 
МОСВ  
(ДВ 18/2001г) 

т. 2 от Заповед 
РД-88/16.02.2001 г. 
на МОСВ  
(ДВ 18/2001г) 

Няма 
Не по-късно от 28 

февруари на текущата 
година 

14. 

Издаване на Решение по оценка 
на съвместимостта на планове, 
програми и инвестиционни 
предложения по чл. 31, ал. 6 от 
ЗБР, с предмета и целите на 
опазване на съответните 
защитени зони. 

чл. 31, ал. 6 от ЗБР 

съгласно чл. 10 от 
Наредба за 
условията и реда 
за извършване на 
оценка за 
съвместимостта 
на планове, 
програми, проекти 
и инвестиционни 
предложения с 
предмета и 
целите на 
опазване на 
защитените зони, 
(ДВ73/2007г.) 

примерно 
уведомление по 
образец 

280 лв.  съгласно Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.) 

1 месец 

10 работни дни при 
констатиране на 
недопустимост 

15. 

Издаване на решение за 
преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на 
въздействието върху околната 
среда (ОВОС) 

чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от 
ЗООС  
(ДВ 91/2002 г с изм.дв. 
бр. 61/2010) 

съгласно чл. 93, 
ал. 4 от ЗООС  
(ДВ 91/2002 г с 
изм. дв. бр. 
61/2010) примерно 
искане по образец 

290 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

30 дни 

16. Издаване на решение по ОВОС 
чл. 99, ал. 2 от ЗООС  
(ДВ 91/2002 г с изм. дв. 
бр. 61/2010) 

съгласно раздел 
ІІІ от ЗООС  
(ДВ 91/2002 г с 
изм. дв. бр. 
61/2010 ) и 
Наредбата за 
условията и реда 
за извършване на 
ОВОС  
(ДВ 25/2003 г.,изм. 
доп. дв. бр. 
3/2011) примерно 
искане по образец 

за инвестиционни предложения, включени 
в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-
700лв. съгласно Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

45 дни след провеждане 
на общественото 

обсъждане 

http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-iskane-preceniavane-ovos.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka_iskane_reshenie_ovos.doc


17. 

Издаване на становище  по 
инвестиционни предложения, 
които не попадат в приложения 1 
и 2 към ЗООС 

 
примерно 
уведомление по 
образец 

няма 14 дни 

18. 

Издаване на решение за  
преценяване на необходимостта 
от екологична оценка (ЕО) на 
планове и програми 

чл. 81, ал. 1 от ЗООС( 
ДВ 91/2002 г с изм. дв. 
бр. 61/2010) 

примерно искане 
по образец 

200 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

60 дни, чл.85, ал.5 от 
ЗООС( ДВ 91/2002 г с изм. 

дв. бр. 61/2010 

19. 
Издаване на становище по ЕО на 
планове и програми 

 
примерно искане 
по образец 

500 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

30 дни, чл.25, ал.1 от 
наредба ЕО 

20. 

Издаване на становище  за план 
или програма, които не попадат 
в приложения 1 и 2 към Наредба 
за условията и реда за 
извършване на ЕО на планове и 
програми 

 
примерно 
уведомление по 
образец 

няма 14 дни 

21. 

Издаване на писмо за 
определяне на необходимите 
действия, които възложителите 
трябва да предприемат по глава 
6 и глава 7 от ЗООС и чл. 31 от 
Закона за биологичното 
разнообразие 

Глава 4 от наредба 
ОВОС 

примерно 
уведомление по 
образец 

Няма 14 дни 

22.1 

Издаване на комплексно 
разрешително по чл. 120, ал. 2 от 
ЗООС за изграждане и 
експлоатация на нови 
инсталации и съоръжения и/или 
за съществена промяна на 
действащите инсталации и 
съоръжения 

чл. 117, ал. 3 от ЗООС 
Заявление за 
издаване на КР 

0,05 на сто от стойността (по проект) на 
инсталацията/съоръжението, но не по-
малко от 500 и не повече от 5000 лв. 
съгласно Тарифа за таксите, които се събират 
в системата на министерството на околната 
среда и водите (,Приета с ПМС № 136 от 
13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

до 7 месеца 

22.2 

Издаване на комплексно 
разрешително по чл. 120, ал. 2 от 
ЗООС за експлоатация на 
действащи инсталации и 
съоръжения 

чл. 117, ал. 3 от ЗООС 
Заявление за 
издаване на КР 

0,05 на сто от стойността на дълготрайните 
материални активи, но не по-малко от 1000 
и не повече от 10 000 лв. съгласно Тарифа 
за таксите, които се събират в системата на 
министерството на околната среда и водите 
(,Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

до 7 месеца 

http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-iskane-precenavane_eo.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-iskane-precenavane_eo.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-uvedomlenie_in.doc


22.3 

За преразглеждане на 
комплексно разрешително в 
случаите по чл. 124, ал. 2 и ал. 3, 
т. 1 и 2 от ЗООС от органа по чл. 
120, ал. 2 от ЗООС 

чл. 124, ал. 2 и ал. 3, т. 1 
и 2 от ЗООС 

Информация по 
чл.125, ал.1, т.1 от 
ЗООС съгласно 
Приложение №5 

1000 лв. съгласно Тарифа за таксите, които 
се събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

 

22.4 

За актуализиране на комплексно 
разрешително в случаите по чл. 
124, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗООС от 
органа по чл. 120, ал. 2 от ЗООС 

чл. 124, ал. 2 и ал. 3, т. 2 
от ЗООС 

Информация по 
Приложение №6 и 
доказателства за 
прилагането на 
НДНТ 

1000 лв. съгласно Тарифа за таксите, които 
се събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

Едномесечен срок от 
приключване на 

преразглеждането 

22.5 

За изменение на комплексно 
разрешително в случаите по чл. 
124, ал. 3, т. 1 от ЗООС от органа 
по чл. 120, ал. 2 от ЗООС 

чл. 124, ал. 3, т. 1 от 
ЗООС 

 

1000 лв. съгласно Тарифа за таксите, които 
се събират в системата на министерството на 
околната среда и водите (,Приета с ПМС № 
136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

20 дни от приключване 
на обществения достъп 

до проекта на решение за 
изменение на 
комплексното 
разрешително 

23. 

Издаване на становища за 
екологичното състояние на 
обекти, подлежащи на 
следприватизационен контрол 

 Заявление Няма 14 дни 

24. 
Издаване на становище за съгласуване на цялостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни 

богатства 

24.1. 

Становище за съгласуване на 
Годишен проект за търсене 
и/или проучване, добив и 
първична преработка на 
подземни богатства 

чл. 82 ал.3 на ЗПБ,  
(ДВ 23/1999 г. с изм. и 
доп.) 

съгласно чл. 8 на 
Наредба 18 на 
МОСВ (ДВ 6/2000 
г.) 
примерно 
заявление по 
образец 

Няма 14 дни 

24.2. 

Становище за съгласуване на 
цялостни проекти за проучване 
или добив на подземни 
богатства 

чл. 46 на ЗПБ, 
(ДВ 23/1999 г с изм. и 
доп.) 

съгласно чл. 8 на 
Наредба 18 на 
МОСВ (ДВ 6/2000 
г.) примерно 
заявление по 
образец 

Няма 14 дни 

25. 

Издаване на становище за 
съгласуване проекти за 
ликвидация и консервация на 
геологопроучвателни и 
миннодобивни обекти 

 
примерно 
заявление по 
образец 

  

http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka%20god%20rab%20proekt%20pr%20tyrsene.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka%20god%20rab%20proekt%20pr%20tyrsene.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-cqlosten-proekt.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka-cqlosten-proekt.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka%20likvid%20-%20konservac.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka%20likvid%20-%20konservac.doc


26. 

Издаване на становище за 
съгласуване на  проекти за 
рекултивация на нарушени 
терени, за подобряване на земи 
и за оползотворяване на 
хумусния пласт 

чл. 17  на Наредба 26 на 
МОСВ  
(ДВ 89/1996 г.) и ЗПБ 
(ДВ 23/1999 г. с изм. и 
доп.) 

съгласно чл. 17  
на Наредба 26 на 
МОСВ   
(ДВ 89/1996 г.) 
примерно 
заявление по 
образец 

Няма 14 дни 

27. 

Съгласуване на методите и 
средствата за измерване, 
използвани при извършване на 
собствени периодични 
измервания  (СПИ) на 
атмосферни емисии по Наредба 
№ 6 от 26.03.1999 г. за реда и 
начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни 
източници 

чл. 7, ал.2  на Наредба 
№6 на МОСВ (ДВ 31/ 
1999г.) 

Данни за 
методите и 
средствата за 
измерване 

Няма 30 дни 

28. 

Съгласуване на методите и 
средствата за измерване, 
използвани при извършване на 
собствени непрекъснати 
измервания на атмосферни 
емисии по Наредба № 6 от 
26.03.1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници 

чл. 7, ал.2 на Наредба 
№ 6 на МОСВ (ДВ 
31/1999г.) 

съгласно Наредба 
6 на МОСВ  
(ДВ 31/1999 г.) и 
Инструкция 
№1/2003 г. 

Няма 
След съгласуване с 

ИАОС, съгласно чл.7, 
ал.3 от Наредба №6 

29. 

Утвърждаване на 
разположението и броя на 
точките за пробовземане и 
измерване на атмосферни 
емисии по чл. 11, ал. 2 от 
Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за 
реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни 
източници 

чл.11, ал. 2 на Наредба 
6 на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

съгласно чл.12, 
ал. 1,2 и 3 на 
Наредба 6 на 
МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

Няма до 14 работни дни 

http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka%20rekultivacia.doc
http://riosv-varna.org/docs/citizens/blanka%20rekultivacia.doc


30. 

Съгласуване на изключения от 
задължителните размери на 
точките за пробовземане при 
СПИ по чл.12 ал. 2 от Наредба № 
6 за реда и начина за измерване 
на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници при СПИ 

чл.12, ал. 3 на Наредба 
6 на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

Заявление и 
технически 
характеристики на 
източника 

Няма 1 месец 

31. 

Утвърждаване на броят и 
разположението на автоматични 
средства за измерване, 
използвани за собствени 
непрекъснати измервания 

чл.13, ал. 1 на Наредба 
6 на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

съгласно чл. 13, 
ал. 2 и 3 Наредба 
6 на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

Няма 1 месец 

32. 

Утвърждаване на доклад за 
резултатите от СПИ  по чл. 40, 
ал. 1 от Наредба № 6 от 
26.03.1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници 

чл. 40, ал. 1 от Наредба 
№ 6 на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

съгласно чл. 39, 
ал. 2 , Наредба 6 
на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

няма до 14 работни дни 

33. 

Утвърждаване на доклади за 
резултатите от извършените 
собствени непрекъснати 
измервания съгласно чл. 50, ал. 
1 и представените резултати от 
измерванията съгласно чл. 50, 
ал. 2 от Наредба № 6 за реда и 
начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни 
източници 

чл.50, ал. 1 и 2 на 
Наредба 6 на МОСВ 
(ДВ 31/1999 г.) 

съгласно 
Инструкция 
№1/2003 г. на 
МОСВ 

Няма 30 дни 

34. 

Издаване на Решение по чл.6, ал. 
3 от Наредба № 7 за 
утвърждаване на допустими 
емисии на летливи органични 
съединения (ЛОС), изпускани в 
атмосферния въздух в резултат 
от употребата на разтворители в 
определени инсталации 

съгласно чл. 6, ал. 3 
Наредба 7 на МОСВ 

СНЕ, схема за 
намаляване на 
емисиите 

Няма 30 дни 



35. 

Издаване на Решение по чл.6, 
ал.4 от Наредба № 7 за 
утвърждаване на допустими 
емисии на ЛОС, изпускани в 
атмосферния въздух в резултат 
от употребата на разтворители в 
определени инсталации 

съгласно чл. 6, ал. 4, 
Наредба 7 на МОСВ 

СНЕ Няма 30 дни 

36. 

Издаване на Решение по чл.7, 
ал.1 от Наредба № 7 за 
утвърждаване на допустими 
емисии на ЛОС, изпускани в 
атмосферния въздух в резултат 
от употребата на разтворители в 
определени инсталации 

съгласно чл. 7, ал. 1 от 
Наредба 7 на МОСВ 

Заявление, 
технически и 
икономически 
данни 

Няма 30 дни 

37. 

Издаване на Решение за 
утвърждаване на първоначален 
План за управление на 
разтворители по чл. 20 , ал. 7 от 
Наредба № 7 за утвърждаване 
на допустими емисии на ЛОС, 
изпускани в атмосферния 
въздух в резултат от употребата 
на разтворители в определени 
инсталации 

съгласно чл. 20, ал. 7 от 
Наредба 7 на МОСВ 

План за 
управление на 
разтворителите 

Няма 30 дни 

38. 

Издаване на становища по 
проекти, кандидатстващи за 
средства от Предприятието по 
управление на дейностите по 
опазване на околната среда 

 Проект Няма 14 дни, 30 дни 

39. 

Издаване на становище по 
проекти, кандидатстващи за 
финансиране по програми 
САПАРД, ФАР, ИСПА и други 
програми и проекти 

 

Заявление, 
документ за 
собственост, 
скица и др. по 
необходимост 

Няма 14 дни, 30 дни 

40. 

Издаване на становище за 
промени в горския фонд и 
разпореждане с гори и земи от 
горския фонд по Раздел ІІІ от 
Закона за горите 

Раздел ІІІ от Закона за 
горите 

Заявление Няма 14 дни 

41. 

Издаване на становище по 
заявление за закупуване  на 
застроена и нормативно 
определена прилежаща площ  от 
държавен горски фонд по § 123 
от ПЗР на Закона за горите 

 

Заявление, 
документ за 
собственост, 
скица и др. по 
необходимост 

Няма 14 дни 



42. 

Издаване на становище за 
унищожаване на лекарства по 
чл.10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 
от 14.12.2000 г. за условията и 
реда за унищожаването, 
преработването или 
използването за други цели на 
лекарствата 

чл.10, ал. 2, т. 3 от 
Наредба № 28 от 
14.12.2000 г. 

 Няма  

43. 
Становище за сеч на дървесни 
видове под специален режим в 
земи извън горски фонд 

  Няма  

44. 

Издаване на становища във 
връзка със съгласуване 
промяна на предназначението на 
земеделска земя 

Чл. 4 от Наредбата 

Заявление, 
документ за 
собственост, 
скица и др. по 
необходимост 

Няма 14 дни; 30 дни 

45. 
Предоставяне на информация по 
реда на Закона за достъп до 
обществена информация 

Чл. 17 и 26 от ЗООС и 
чл. 4 от ЗДОИ 

Заявление по 
образец, съгласно 
чл. 24 и 25 на 
ЗДОИ,  
(ДВ бр.45/2002 г. с 
изм. и доп.)  
примерно 
заявление по 
образец 

- Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от 
ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ;  - договор при 
нарочно обработена информация по чл. 30 
от ЗООС 

14 дни 

46. 

Издаване на разрешение за 
употреба на продукти по чл.8, 
ал.3 от Наредбата за 
ограничаване емисиите на 
летливи органични съединения 
(ЛОС) при употребата на  
разтворители в определени бои, 
лакове и авторепаратурни 
продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.) 

Чл. 8, ал.3 от Наредбата 

Заявление по 
образец, съгласно 
чл. 24 и 25 на 
ЗДОИ,  
(ДВ бр.45/2002 г. с 
изм. и доп.) 

за количества:  до 1 т. - 50 лв.;   до 20 т. – 
150 лв.;  над 20 т. – 200 лв.,   по ПМС № 
40/23.02.2007 г. 

30 дни 

47. 
Издаване на заверено копие на 
документ 

 Заявление 

7 лв. по  чл. 29.  съгласно Тарифа за таксите, 
които се събират в системата на 
министерството на околната среда и водите 
(,Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,   
В сила от 20.05.2011 г.). 

7 дни 

 

ПМС № 136/13.05.2011 г. - Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ  
(ДВ, бр.39/2011 г.) 

БАНКОВА СМЕТКА на РИОСВ:  IBAN: BG44UBBS80023110028210,BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е:  UBBSBGSF,ТБ OББ  АД 
Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Хасково, 6300, ул."Добруджа" № 14, 038 601634  
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